
Streek- en seizoengerechten
Vegetarische seizoensoep 5,75
Aspergesoep met brood 5,75
Erwtensoep met roggebrood en spek 5,75
Bakbloedworst met appelstroop en brood 8,00
Groesbeekse pannenkoek met bosbessengelei     13,75
Zomerse pannenkoek met verse aardbeien 
en slagroom 13,75
Stroperspannenkoek met wildragout  
van o.a.: hert, fazant, haas en wildzwijnvlees.                13,75
Wildragout met rodekool en aardappelkroketjes  16,95
Asperges op zijn Limburgs
met ham, krieltjes, boter en ei.  17,50
Asperges met gerookte zalm 
met krieltjes, boter en ei.
Boerenkool spek en rookworst 10,25
Boerenkool met Hachee 10,25

Hoofd- streek- en seizoengerechten

Hoofdgerechten
Fricandel speciaal met friet    8,75
Twee fricandellen met friet         9,50
Twee vleeskroketten met friet   9,50
Mozzarella, uienringen en friet   9,95
Boerenbol Angusburger met friet                12,50
Boerenbol Angusburger Hawaii met friet                13,50
Boerenbol Angusburger speciaal met friet              13,50
Kipsaté met friet                   12,50
Schnitzel met friet                  12,50
Schnitzel met gebakken ei en friet                13,50
Hawaiischnitzel met friet                  13,50
Halve haan met friet                  13,50
Schnitzel met friet en jager- of 
champignonroomsaus                  13,50
Fish & chips                                  14,50
Biefstuk met champignons, 
kruidenboter of pepersaus en friet                              17,50
Varkenshaasmedallions met 
champignonsaus en friet                 17,50
Schaaltje appelmoes                    1,25
Schaaltje warme groente   1,75
Schaaltje ijsbergsla met dressing                   1,75
Bord friet                     4,25

Alle frituurgerechten worden geserveerd 
met rauwkostgarnituur en mayonaise.
In plaats van friet kunt u ook aardappelkroketten of 
aardappelschij�es bestellen. Hiervoor betaalt u 
0,50 euro extra. 

Maaltijdsalades
Salade met zalm 11,00
Salade kip 11,00
Vegetarische salade met o.a. brie en walnoten 11,00

Salades worden geserveerd met brood.

Het is niet uitgesloten dat 
onze gerechten allergenen bevatten
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