
 

*alle koud geleverde gerechten kunt u verwarmen in oven of magnetron  

Koffie, taart en broodjes 

(afhalen of bestellingen vanaf €20 gratis bezorgd) 

 

Koffie en taart to go  

Koffie  € 1,00  
 
Cappuccino  € 1,00  
 
Warme chocomel met slagroom  € 1,75  
 
Huisgemaakte appeltaart  € 2,00 per punt 
 
Koffie/cappuccino met appeltaart € 2,50 per punt 
 

 

Broodjes to go  

(alle broodjes serveren wij op wit stokbrood) 

Broodje carpaccio met pesto of truffelmayonaise  € 5,00  
 
Broodje tonijnsalade met kappertjes en appel € 4,50  
 
Broodje gerookte zalm met dille mayonaise  € 5,00  
 
Broodje gerookte paling € 7,00  
 
Broodje Hollandse garnalen met cocktailsaus € 7,00  
 
2 kroketten op stokbrood met mosterd € 5,50  
 
Zakje Eemland friet met mayonaise  € 2,75 per zakje   
 
 

 



 

*alle koud geleverde gerechten kunt u verwarmen in oven of magnetron  

Menukaart  

(afhalen of bestellen vanaf €20 gratis bezorgd) 

Voorgerechten  

Tomatensoep  € 6,00 ½ liter  
 
Uiensoep met kaascrouton  € 6,50 ½ liter  
 
Broodplank met tapenade en aioli  € 4,25 per broodje 
 
Flatbread met rozemarijn en zeezout   € 4,25 per broodje 
 
Carpaccio Eemland met pesto of truffeldressing €               9,50               per portie  
 
3 luikje vis met gerookte zalm, paling en 
Hollandse garnalen met stokbrood   € 14,00 per portie 
 

Hoofdgerechten  

Spareribs Eemland met sauzen en friet (warm geserveerd)  €18,50               per portie 
 
Saté van kippendijen, kroepoek en friet (warm geserveerd) €17,50              per portie 
 
Heel kippetje met appelmoes en friet (warm geserveerd) €15,00             per portie 
 
Buikspek, seizoengroente en friet (warm geserveerd)   €13,00              per portie 
 
Gebakken Zalm, seizoengroente en friet (warm geserveerd)   €12,50 per portie 
 
Salade geitenkaas met spek, honing en walnoten (kan vega)    €9,50 per portie 

 

Desserts  

Cheesecake met bosvruchten  € 4,00 per portie 
Arretjes chocolade cake  € 4,00 per portie 
Tiramisu op Italiaanse wijze   € 4,00 per portie 
Creme Catalana    € 3,50 per portie 



 

*alle koud geleverde gerechten kunt u verwarmen in oven of magnetron  

 

Dranken op temperatuur aangeleverd  
 

Witte wijn Chardonnay  € 9,50 per fles   
 
Witte wijn Sauvignon blanc  € 9,50 per fles   
 
Rode wijn Sangionvese Italie  € 10,00 per fles  
 
Rode wijn Merlot Frankrijk   € 11,00 per fles 
 
 
Frisdranken naar keuze   € 2,00 per flesje 22cl 
 
Flesjes speciaal bier naar keuze    € 3,00 per flesje 33cl 
 
 
 
 

*Mocht u andere wensen hebben vraag het gerust.  
 


