
 Broodplankje. 

Broodplankje met dips 

5.00 

 

Mosterdsoep  

Geen grote verassing, deze tekst want het gaat over de mosterd-

soep, lichtgebonden en afgemaakt met uitgebakken spekjes. 

(kan uiteraard vegetarisch) 

7.50 

 

Champignons Dordogne. (V) 

Champignons in bierbeslag, op een gemengde salade met  

knoflooksaus. 

9.50 

 

Roze weelde  

Gerookte zalm, hartige hangop met komkommer, mosterdzaad,  

dille, augurk met salade, rode ui en geroosterd Zweeds Tunnbrot. 

10.50 

 

Karpatsjooooooooooow 2.0  

Carpaccio bereid op Japanse wijze, kort dichtgeschroeid in hete 

olie, dungesneden geserveerd met rucola, pecorino kaas, pesto, 

zontomaatjes en rode ui. 

12.50 

 

Filo op de A18 

Filodeeg met een groente vulling van haricot verts, prei, ui, taugé 

geserveerd op een frisse noodle salade. 

9.50  

Groot 

Grolsche Zijlende  

Malse lende van de grill, geserveerd op verse groentes met een  

klassieke peper– cognac saus.  

27.50 

 

Entrecote 

Entrecote van de grill, geserveerd op verse groentes met een 

kruidenboter van zontomaatjes, knoflook, citroen en gegrilde 

tomaat. 

27.50 

 

De Brinkheurne 

Kipfilet met een vulling van gekruid gehakt en kaas, omwikkeld 

met spek uit de oven, geserveerd op verse groentes met een 

saus van cheddar. 

21.50 

 

Schiller’s vispotje 

Verschillende vissoorten, zalm, kabeljauw en tonijn met verse 

groentes in een saus van visbouillon en Bechamel, afgedekt 

met puree uit de oven. 

23.50 

 

Vega Fried “Chicken” 

Gekonfijte krieltjes, prei, bospeen,  

bloemkool, broccoli, saus van tomaat en gele paprika,  

 vergezeld door oesterzwammen, net zo bereid als de alom  

bekende Amerikaanse fried chicken. 

19.50 

 

 

Extra extra  

Beef teriyaki 

Roerbak Noodles met verse groentes, Hollandse bief van de 

grill, afgemaakt met teriyaki en sesamzaad. 

23.50 

 

Nagerechten 

 

Tiramisu! 

Het klassieke Italiaanse opkikkertje voor na de maaltijd,  

Heeft weinig uitleg nodig dacht ik zo… 

8.50 

 

Hangop, klik weg, bel uw bank… 

Hangop van Griekse yoghurt, sap van zwarte bessen en 

 koekkruimels, geserveerd met slagroom. 

8.50 

 

Crème Brulee 

De Franse klassieker, met een vleugje karamel. 

8.50 

 

Heeft u  een allergie? laat het ons weten, dan komen we er vast 

wel uit. 


