
   
VOOR BIJ DE BORREL 
Warm  Koud 
Bittergarnituur (8 stuks)   € 6,40 Appelgebak € 4,10 (slagroom + € 0,50)
Bitterballen (8 stuks)   € 6,40 (ook V verkrijgbaar) Hazelino  € 3,95  
Bitterballen van Dobben (8 stuks)  € 8,50 Doritos met dipsaus   € 4,95  
Kipnuggets (8 stuks)   € 6,40 Broodplankje met 3 smeersels   € 6,95  
Portie vlammetjes (8 stuks)   € 7,95 Portie droge worst   € 4,00  
Mini kaassoufflés (8 stuks)   € 6,70 V Portie goudse kaas   € 5,00  
Mini frikandellen (8 stuks)   € 6,40 Zoete olijven   € 4,00  
Mini loempia’s (8 stuks)   € 6,40 V Hapjesplateau   € 9,95
Kaasloempia’s (8 stuks)   € 7,75 V Combinatie van warme & koude hapjes
Warme nacho’s met gesmolten kaas en sausjes   € 6,95   

   
 
BROODJES (U heeft de keuze uit: vers gebakken stokbrood of ambachtelijk landbrood)
Runder Carpaccio   
 Flinterdun gesneden rundvlees met zwarte truffeldressing, Parmezaanse kaas, 
gemengde salade en geroosterde pittenmix  € 9,95 
   
Brie V  
Smeuïge gegratineerde brie met walnoten en honing, geserveerd met gemengde salade € 8,95 
   
Warme Beenham met mosterdsaus    
Lauwwarme beenham met honing-mosterdsaus en gemengde salade € 9,95 
  
Zalm    
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes, gemengde salade en een mosterd/dille dressing € 9,95 
   
Twee kroketten 
Met wit of bruin brood (ook V verkrijgbaar)  € 8,25 
  
Uitsmijter   
3 gebakken eitjes naar keuze geserveerd met ham, kaas en/of spek € 9,50 
   
Falafel V  
Falafel met fetakaas en rode ui, geserveerd met gemengde salade € 9,95 
  
Tosti    
Tosti kaas of ham/kaas van vers wit of bruin landbrood  € 5,95 
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KLEINE- EN GROTE GERECHTEN   
Chickenwings (6 stuks)  € 5,00  
Runder Carpaccio   € 9,95  
Soep van de dag  € 6,50  
   
IJsselvallei burger 200 gr.    
Runderburger (standaard medium gebakken) op een sesambroodje met verse tomaat, ui, augurk, sla,  
kaas, bacon en huisgemaakte saus de IJsselvallei burger is ook vegetarisch te verkrijgen V € 15,95 
  
Spare-ribs    
Super malse spare-ribs in de smaken naturel of zoetpittig  € 19,95 
  
Gemarineerde kipsaté    
Kipsaté met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes  € 17,95 
 
SALADES (Onze maaltijdsalades worden geserveerd met vers gebakken brood)
Salade carpaccio    
Gemengde sla met huisgemaakte zwarte truffeldressing, parmezaanse kaas en flinterdun gesneden rundvlees € 12,95 
  
Salade brie V  
Gemengde sla met een frisse huisgemaakte tuinkruidendressing geserveerd met walnoten  
en gegratineerde brie met honing  € 12,95 
   
Salade gerookte zalm    
Gemengde sla met kappertjes en rode ui geserveerd met een heerlijke huisgemaakte mosterd dille dressing  
en gerookte zalmsnippers.  € 12,95 
  
Salade falafel V   
Gemengde sla met een frisse huisgemaakte tuinkruidendressing geserveerd met feta, rode ui en falafel € 12,95

  
KIDS  
Poffertjes met roomboter en poedersuiker  € 3,95  
Frites met kroket en mayonaise  € 5,50  
Frites met frikadel en mayonaise  € 5,50  
Frites met kipnuggets en mayonaise  € 5,50  
Frites met kaassoufflés en mayonaise  € 5,50  
Hamburger met frites  € 8,95  
Kipburger met frites  € 8,95
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