MENUKAART

Soepen
Tomatensoep
Soep van de dag

Kleine Honger
5,5,-

Gehaktbal met brood

7,-

Heerlijke gehaktbal uit de jus op
wit of bruin brood

2 Kroketten met brood

Broodjes
Broodje Pulled Pork

9,-

Met ijsbergsla en barbecuesaus

Schinken/käse Toast

5,50

Tosti ham kaas van boerenbrood
keuze uit wit of bruin brood

Brood met Brie

7,50
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Currywurst mit Pommes

9,50

Zoetigheden
Coupe ijs
11,75

Goedgevulde salade met gegrilde
kippendij

Goedgevulde salade met
gebakken gamba’s

7,50

Strammer Max

7,-

Maaltijdsalades
Salade met Gamba’s

Hamburger met spek, kaas,
gebakken ei, ui, sla, tomaat en
augurk

Braadworst met warme curry saus
naar eigen recept en patat

Met bieslook, rode ui en
uitgebakken spekjes

Salade Gegrilde Kip

11,-

Herbergburger

Uitsmijter spek kaas of ham kaas
met keuze uit wit of bruin brood

Met honing en walnoten, keuze uit
wit of bruin brood

Brood met Eiersalade

7,50

Met mosterdsaus en keuze uit wit
of bruin brood

12,50

6,-

Appelgebak met slagroom

3,50

Arretje Cake

3,50

Verpakt ijs
Zie onze ijsvriezer

/GebrandeWaateren

MENUKAART

Borrelkaart

Hoofdgerechten
Wienerschnitzel

14,75

Spareribs
Met barbecuemarinade

Herbergburger
Hamburger met spek, kaas,
gebakken ei, ui, sla, tomaat en
augurk

Wegdammer Gröstl
Gebakken aardappelen met
gehakt, spek, ui en een spiegelei

Halbes Hähnchen
Half haantje uit de grill

i

16,14,50

Droge worst met mosterdsaus

5,-

Portie bitterballen

6,-

8 stuks

6,-

Gemengde bittergarnituur
12,50

9 stuks

Broodmand
14,-

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
patat of gebakken aardappelen en rauwkost

6,-

Diverse broodsoorten met sauzen,
kruidenboter en olijven

Portie olijven

2,50

Portie nootjes

1,50

Jausenplatte

7,50 p.p.

Diverse soorten worst, kaas, smeersels en
brood met sausjes

Sauzen
Champignonroomsaus

2,-

Zigeunersaus

2,-

/GebrandeWaateren

7,50

Nacho’s
Uit de oven met kaas, jalapeño, ui,
guacamole en salsasaus

Schnitzel Wiener Art

Corona maatregelen
Deze menukaart wordt na gebruik
bij het oud papier ingezameld. Wij
hergebruiken de menukaarten niet
om zo de hygiëne beter te kunnen
garanderen. Tevens nemen wij
alle tafels en stoelen grondig af na
gebruik en maken wij onze faciliteiten
meerdere keren per dag schoon.
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