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Groentebouillon 4,00
Gevuld met boerensoepgroente en vermicelli
Tomatensoep met ballen 4,50
Mosterdsoep 4,50
Met spekjes, ijsbergsla en crème fraîche
Stokbroodje 4,75
Met knoflooksaus en kruidenboter
Mandje Turks brood 4,75
Met knoflooksaus, olijfolie en zeezout
Champignons uit de oven 5,50
Champignons in kruidenboter, gegratineerd met 
oude kaas, geserveerd met stokbrood
Rundercarpaccio 9,00
Met oude kaas, pijnboompitten, rucola en 
honing-mosterddressing 
Bruschetta 9,50
Getoast knoflookbrood met gerookte zalm, 
tomatentapenade en rundercarpaccio

Wiener art schnitzel 14,00
Gebakken varkensschnitzel met “Wiener garnituur” 
Kipsaté met gado gado 14,50
Malse gemarineerde kipdijen met gado gado,
kroepoek en pindasaus
Cheeseburger van lakenvelder 14,50
Twentse runderburger op een briochebol met 
cheddar, kropsla, tomaat, augurk, bacon en 
hamburgersaus 
Pestoburger van lakenvelder 15,50
Twentse runderburger op een briochebol met
spinazie, tomaat, gerookte kip, krokante rauwe ham,
jong belegen kaas en pestomayonaise
Spareribs 17,50
Heerlijk malse ribbetjes met BBQ-saus
Lakenvelder stew 17,50
Stoofschotel van Twentse lakenvelder
Hollandse biefstuk 18,00
Kogelbiefstuk van de grill met gebakken 
champignons, uien en kruidenboter
Steak van de koeien van Jelle 21,50
Gegrilde steak van Twents lakenvelderrund, 
met kruidenboter
Fish & Chips 14,00
In bierbeslag gefrituurde heekfilet geserveerd met 
tartaarsaus en frietjes
Viscurry 17,50
Gele curry met koolvis, gamba’s, mosselen
en sugarsnaps, geserveerd met basmatirijst en 
naanbrood
Vegetarische curry 12,50
Gele curry met aardappel, flespompoen, 
sugarsnaps, mango en cashewnoten, geserveerd met 
basmatirijst en naanbrood
Moussaka 12,50
Met aardappel, aubergine, tomatensaus en 
bechamelsaus, gegratineerd met oude kaas

Tomatensoepje 3,00
Klein tomatensoepje met soepballetjes en stokbrood
Pannenkoek 4,00
Met stroop en poedersuiker
Kroket/frikandel/kipnuggets 4,50
Met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes
Fish & chips 6,00
Gefrituurde heekfilet met frietjes,
mayonaise, ketchup en appelmoes
Spareribs 6,00
Malse ribbetjes met frietjes, mayonaise, ketchup 
en appelmoes

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
frietjes en rauwkost, tenzij anders vermeld



Panzanella
Toscaanse tomatensalade van diverse tomaten, croutons en 
een frisse dressing
klein 8,00 groot 12,50
Kip teriyaki
Gemengde salade met gebakken kipreepjes, ui, champignons,
paprika, sperziebonen en teriyaki
klein 8,50 groot 13,50
Carpacciosalade
Gemengde salade met rundercarpaccio, komkommer, tomaat, 
oude kaas, pijnboompitten, croutons en honing-
mosterddressing
klein 9,50 groot 14,50
Vissalade
Gemengde salade met gerookte zalm, gerookte forel, Noorse 
garnalen, komkommer, tomaat en dille-yoghurtdressing
klein 10,50 groot 15,50

Dame Blanche 4,75
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus
Sorbet 4,75
Vanilleroomijs met vers fruit en aardbeiensaus
Crème brûlée 5,00
Vanille crème brûlée
Coupe advocaat & boerenjongens 5,25
Vanilleroomijs met advocaat en boerenjongens
Hazelnoot meringue 5,50
Taartje van hazelnootmousse en meringue met
hazelnootkrokant, chocoladesaus en karamelsaus
Witte chocolade lavacake 6,00
Warm taartje van witte chocolade met een vloeibare 
vulling, met frambozen sorbetijs
Zomerse tiramisu 6,00
Mascarponecrème met lange vingers, aardbeien,
frambozen en blauwe bessen


