MENUKAART

Maaltijdsalades

Soepen
Tomatensoep
		
Soep van de dag

5,50
5,50

Lunch
Broodje pulled pork
Broodje met ijsbergsla, pulled pork

Met mosterdsaus en keuze uit bruin

9,-

7,75

Hamburger 200 gr. met spek, kaas,

11,50

gebakken ei, ui, sla, tomaat en augurk

12,-

kippendij

13,-

Goedgevulde salade met
gebakken gamba’s

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

of wit brood

Herbergburger

Goedgevulde salade met gerookte

Salade met gamba’s

en beenhamsaus

2 Kroketten met brood

Salade gerookte kip

7,50

Portie kaas en worst		

6,-

Portie bitterballen

6,-

8 stuks

Strammer Max
Uitsmijter ham kaas met keuze uit

7,75

9 stuks

bruin of wit brood

Tosti ham kaas
Van boerenbrood met keuze uit

5,50

bruin of wit brood

Brood met brie
Honing en walnoten met keuze uit

Gemengd bittergarnituur

7,75

Gehaktballetjes met salsasaus
8 stuks

Kip spek met chillisaus
Broodmand 		

Brood met gerookte kip

Diverse broodsoorten met sauzen,
kruidenboter en olijven

kaas met keuze uit bruin of wit brood

voor
Z.o.z. hten
gerec
hoofd

8,-

6,6,-

8 stuks

bruin of wit brood

Pestomayonaise, pijnboompitten en

6,-

Portie olijven 		
Rondje Borrelkaart		
Het beste van de borrelkaart
op een plank

6,-

2,50
17,50

MENUKAART

Schnitzels

Vleesgerechten

i

Wegdammer gröstl

Schnitzels wegen standaard 200 gram en
kunnen per 100 gram worden uitgebreid:
300 gram + 5,400 gram + 8,50
500 gram + 10,-

Wienerschnitzel
Schnitzel wiener art

Schnitzel met
champignonsaus

15,25
16,75

Herbergburger
Hamburger 200 gr. met spek, kaas,

15,-

Bavette spiezen 		

17,50

kruidenboter

16,75

Currywurst mit pommes
Braadworst met warme curry saus

10,-

naar eigen recept en patat

zigeunersaus

Herbergschnitzel		

spek, ui en een spiegelei

Twee bavette spiezen met

champignonsaus

Schnitzel wiener art met

13,-

gebakken ei, ui, sla, tomaat en augurk

Schnitzel wiener art met

Zigeunerschnitzel

Gebakken aardappelen met gehakt,

17,50

i

17,50

Desserts

Schnitzel wiener art met ham,

Alle gerechten worden gereserveerd met
patat of gebakken aardappelen en rauwkost

kaas en een gebakken ei

Kipschnitzel van het huis
Gepaneerde kipschnitzel +- 225 gram
van kipdij met remouladesaus

Coupe ijs met fruit en
aardbeiensaus

6,50

Arretjes cake met ijs en
caramelsaus

7,50

Bij de koffie

lu

voor
Z.o.z. gerechten
borrel
nch- &

Huisgemaakte
arretjescake

4,-

Appelgebak van Nollen

4,-

Met slagroom

