- BISTRO -

Voorgerechten
Stokbrood 5,50
vers afgebakken stokbrood met kruidenboter en tapenade
Tomatensoep 5,25

rijkelijk gevuld met bosui en malse kipfilet

Mosterdsoep 5,25
rijkelijk gevuld met bosui en spekjes of brie
Carpaccio 10,50

fijn gesneden ossenhaas met rucola, honing-mosterd dressing,
pijnboompitten en parmezaanse kaas

Vegetarische gerechten
Griekse maaltijdsalade 15,50
salade met tomaat, komkommer, ui, peterselie, fetakaas, olijven en versgebakken stokbrood
Aubergineschotel 16,50

gebakken champignons, tomaat, paprika, courgette, aubergine,
knoflook in tomatensaus met gesmolten kaas uit de oven

Vegaburger 15,50

met gebakken champignons, ui en verse peterselie
= vegetarisch of vegetarisch te bereiden

Onze hoofgerechten worden standaard geserveerd met friet en rauwkost.
Gebakken aardappelen +€ 2,50. Warme groenten +€ 2,50.

Extra

Sausjes koud: mayonaise – ketchup – curry € 1,00
huisgemaakte knoflooksaus € 2,00
Sauzen warm: champignonroomsaus – zigeunersaus € 2,50
milde satésaus € 2,00

Hoofdgerechten
Wienerschnitzel naturel 16,50
gepaneerde varkensschnitzel

Wienerschnitzel champignons en ui 17,25

gepaneerde varkensschnitzel met gebakken champignons en ui

Schnitzel ‘t Achterhuus 19,50
gepaneerde varkensschnitzel met gebakken champignons, paprika, ui en spekjes
Kip piri piri 18,50

malse kippendij, champignons, paprika, ui en piri piri saus

Gevulde varkenshaas 20,50
met brie en spek uit de oven

Spareribs 19,50

huisgemaakte malse spareribs

Zalm 21,50
op de huid gebakken zalm met dille roomsaus
Kindermenu 8,50

frietjes met appelmoes, met keuze uit kipnuggets, frikandel, bitterballen of kaassoufflé

Grill gerechten
Saté 18,50
heerlijke saté van de haas met milde satésaus en gebakken uitjes
Borker trio mixed grill 22,50

een spies met kipfilet, varkenshaas, haasbiefstuk, rode ui en knoflooksaus

Varkenshaas medaillons 20,50
met champignonroomsaus

Tournedos 25,50

haasbiefstuk met kruidenboter of rode portsaus

Dessert / ijskaart
Borcker 6,75
vanille-ijs met knapperige laagjes chocolade fantasie en verse slagroom
Coupe Lemon curd 7,25

boerenroomijs met frisse lemon curd en verse slagroom

Coupe Achterhuus 7,75
boerenroomijs met boerenjongens en advocaat
Coupe Aardbei 7,50

boerenroomijs verse aardbeien en verse slagroom (seizoen gebonden)

Lemon curd trifle 7,75
heerlijke combinatie van crumble cookies, witte chocolade mouse, lemon curd en verse slagroom
Kinderijsje 4,75

boerenroomijs met vruchtjes en verse slagroom

Koffie specialiteiten
Irish coffee 7,25
met whisky, bruine suiker en verse slagroom
French coffee 6,75

grand marnier en verse slagroom

Spanisch coffee 6,75
likeur 43 en verse slagroom
Italian coffee 6,75

ameretto en verse slagroom
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