
Hieronder volgen de menukeuzes:  
de menu's zijn inclusief drankjes : bier, fris en wijn. 

Menu 1: € 30,50 pp. (incl bier,fris en wijn) (4-gangen menu)

* Voorgerecht: stokbrood en kruidenboter 
* Hoofdgerecht: keuze uit: 
             - kipfilet met pindasaus of
                   - varkenshaas met champignonne-saus of 
             - zalmfilet met honingmosterdsaus of 
             - entrecote met knoflooksaus en kruidenboter
(dit hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelpuree, groente en 
patat en onbeperkt gebruik van de saladebar)

* IJsdessert 
* Koffie of thee

Menu 2 : € 33,50 pp. (incl bier,fris en wijn) ( 4-gangen menu)  
* Voorgerecht: 
             - Keuze uit 3 dagsoepen, geserveerd met stokbrood   
* Hoofdgerecht: keuze uit: 
             - kipfilet met pindasaus of
                   - varkenshaas met champignonne-saus of 
             - zalmfilet met honingmosterdsaus of 
             - entrecote met pepersaus
(dit hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelpuree, groente en 
patat en onbeperkt gebruik van de saladebar)

* IJsdessert 
* Koffie of the



Menu 3 : € 34,50 pp (incl bier,fris en wijn) ( 4-gangen menu) 
*Voorgerecht : 
       Keuze uit: - een spareribje of
                                    - toast met gebakken paprika, ui en champignons
*Hoofdgerecht: 
       Keuze uit: - varkenshaas met champignonne-saus of   
                                    - kipfilet met pindasaus of 
                        - zalmfilet met honingmosterdsaus of 
                        - entrecote met pepersaus
(dit hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelpuree, groente en 
patat en gebruik van de saladebar)!

* Ijsdessert 
* Koffie of thee

Menu 4: € 38,50 (incl bier, fris en wijn) (5-gangen menu)  
* Voorgerecht: 
         Keuze uit 3 dagsoepen, geserveerd met stokbrood 

*Tussengerecht:
         Keuze uit: - een spareribje of
                                      - toast met gebakken paprika, ui en champignons

* Hoofdgerecht : 
         Keuze uit - kipfilet met pindasaus en kroepoek of 
                                     - entrecote met pepersaus of
                                     - varkenshaas met champignonsaus of
                         - zalmfilet met honingmosterdsaus en serranoham
(dit hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelpuree, groente en 

patat en gebruik van de saladebar) 
* IJsdessert
* Koffie of thee


