Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Sandwiches

9.75

Geserveerd met frites en mayonaise

Carpaccio

+ 1.00

B.L.T.
Kip, pesto en rode ui
Zalm, kappertjes, rode ui en mierikswortel

Eggs

10.75

Scrambled eggs met zalm		
Scrambled eggs met bacon
Scrambled eggs met paddestoelen

Tosti’s
Ham/kaas

4.50

Pesto, rode ui, tomaat en kaas

5.00

Oude kaas en tomaten tapenade

5.50

Kip, rode ui en kaas

5.50

Gerookte zalm, rode ui en kaas

5.50

Geitenkaas, honing en noten

5.50

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Soups

5.75

Uiensoep gegratineerd met kaas
Mosterdsoep met groene kruiden olie
Chef’s special soep

Starters

10.50

Carpaccio van rund met geschaafde oude
kaas en hazelnoten
Gerookte zalm op kruidentoast met
mierikswortel crème en frisse salade
Dun gesneden kalfsmuis met tonijn
mayonaise en kruiden salade
Gerookte eendenborst met een pinto bean
salade

Salads

Ook verkrijgbaar als starter voor 10.75

12.75

Salade met gebakken paddenstoelen,
Parmezaan en truffeldressing
Salade met couscous, noten en geitenkaas
Josper chicken salade met croutons,
kappertjes en caesar dressing
Salade met gemarineerde biefstuk
puntjes, bacon en basilicum dressing

+1.50

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Burgers 200 gr. grain fed beef
Naked burger

12.75

Bacon cheese burger

15.75

Eddy`s burger

18.75

Bacon, cheddar, champignons, ei en gebakken ui

Shropshire Burger

14.25

Beef burger met gesmolten Shropshire Blue kaas

Double Cheeseburger

20.50

Veggie burgers
Veggie burger

11.75

Kikkererwten met kerrie, rode uien ringen en koriander

Cheddar Veggie

13.25

Goat Cheese Veggie
Burger van geitenkaas in notenkruim

14.75

Al onze burgers worden geserveerd op een
briochebun met mayonaise en frites.

Choose your mayo!
Deze mayonaise komt op het broodje

Truffelmayonaise
Groene kruiden mayonaise
Chef’s special mayonaise

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Homemade sweets

6.75

Bread and butter
Met roomijs van kaneel

Panna cotta van koffie en amaretto
Geserveerd met amaretto ijs

Chocolade brownie
Met amarena kersen en kersen sorbet ijs

Romige cheesecake
Geserveerd met rood fruit en frambozen coulis

Cheese and bisquits

+ 3.00

Diverse Engelse kaassoorten met crackers

High Tea
“Een high tea is een lichte maaltijd waarbij men
allerlei kleine hartige en zoete hapjes eet onder het
genot van thee.”
Onbeperkt thee/koffie
Chef’s special soup
Sandwiches
Diverse zoete lekkernijen
Scones

High Beer
“Tijdens een high beer drinkt men verschillende
soorten bier onder het genot van warme en koude
hapjes.”
Drie glazen bier naar keuze
Diverse hartige hapjes (koud)
Diverse warme hapjes

High Wine
“Gedurende deze manier van luxe borrelen eet
men diverse warme en koude hapjes onder het
genot van verschillende soorten wijn.”
Drie glazen wijn naar keuze
Diverse hartige hapjes (koud)
Diverse warme hapjes
Onze High Tea, High Beer en High Wine
arrangementen zijn alleen op reservering te
verkrijgen met minimaal twee personen per
arrangement.
Kosten per arrangement p.p.: 18,50

Diner

Stokbrood met kruidenboter en tapenade

4.50

Soups

5.75

Uiensoep gegratineerd met kaas
Mosterdsoep met groene kruiden olie
Chef’s special soep

Starters

10.50

Carpaccio van rund met geschaafde oude
kaas en hazelnoten
Gerookte zalm op kruidentoast met
mierikswortel crème en frisse salade
Dun gesneden kalfsmuis met tonijn
mayonaise en kruiden salade
Gerookte eendenborst met een pinto bean
salade

Salads

Ook verkrijgbaar als starter voor 10.75

12.75

Salade met gebakken paddenstoelen,
Parmezaan en truffeldressing
Salade met couscous, noten en geitenkaas
Josper chicken salade met croutons,
kappertjes en caesar dressing
Salade met gemarineerde biefstuk
puntjes, bacon en basilicum dressing

+1.50

Diner
Burgers 200 gr. grain fed beef
Naked burger

12.75

Bacon cheese burger

15.75

Eddy`s burger

18.75

Bacon, cheddar, champignons, ei en gebakken ui

Shropshire Burger

14.25

Beef burger met gesmolten Shropshire Blue kaas

Double Cheeseburger

20.50

Veggie burgers
Veggie burger

11.75

Kikkererwten met kerrie, rode uien ringen en koriander

Cheddar Veggie

13.25

Goat Cheese Veggie
Burger van geitenkaas in notenkruim

14.75

Al onze burgers worden geserveerd op een
briochebun met mayonaise en frites.

Choose your mayo!
Deze mayonaise komt op het broodje

Truffelmayonaise
Groene kruiden mayonaise
Chef’s special mayonaise

Diner
Main dishes

18.75

Fish and chips
Geserveerd met erwten creme, witte wijn azijn en
remoulade saus			

Catch of the day *
Dagverse vis met een bijpassende saus

Gegrilde steak *

+2.50

Geserveerd met rozemarijnsaus			

		
Spies van rund *
Geserveerd met kruidenboter of Shropshire saus		

Verse Pasta
Met gebakken paddenstoelen, truffel en gegratineerd met
kaas

* worden geserveerd met gekruide Roseval
aardappel en seizoens-groenten

Diner
Desserts

6.75

Bread and butter
Met roomijs van kaneel

Panna cotta van koffie en amaretto
Geserveerd met amaretto ijs

Chocolade brownie
Met amarena kersen en kersen sorbet ijs

Romige cheesecake
Geserveerd met rood fruit en frambozen coulis

Cheese and bisquits
Diverse Engelse kaassoorten met crackers

+ 3.00

