
Stoer, Ambachtelijk, burger, 
legerjeep, lunch, kinderhoek, Robuust,  

Speciaalbieren, de peel, diner, 
meijel, borrel, vis, trabant, koffie, wifi, 

snorfiets, Josper, vlees, puur, 
terras, eerlijk, de zwaan, swingtrike,   

houtskool, tuk tuk, Landbrood…

Van 17:30 tot 20:00 uur

Dinerkaart



SOEPEN Klein / Groot

Soep van de dag 4.6 / 5.9 
Pomodorisoep 4.6 / 5.9 
vegetarisch - tomatensoep - geslagen room 
Kreeftensoep 8.2 
rivierkreeftjes - geslagen room 

VOORGERECHTEN
Brood met smeersels 4.0 
De Heere Genieten 11.5 
selectie van diverse voorgerechten - prijs p.p. - vanaf 2 personen  
Bruschetta’s 7.5 
tomaat - gerookte zalm - carpaccio  
Gerookte kip 7.5 
sinaasappel-kerrie dressing - sla - sinaasappel -  
spekjes - pompoenpitten 
Carpaccio 11.0 
balsamico crème - Parmezaanse kaas - rucola - pijnboompitten 
Vitello tonnato 9.5 
kalfsvlees - tonijnmayonaise - rucola - kappertjes  
Gerookte zalm 11.5 
limoen crème - sla - zoetzure komkommer - kwarteleitje 
Geitenkaas 10.5 
notendressing - sla - gekarameliseerde noten -  
geitenkaaskroketje - appel-abrikozenchutney 

Bij soepen en voorgerechten serveren wij brood met smeersels.

VOORGERECHTEN

smakelijk eten!



hoofdgerechten vlees 
Picanha (180 / 250 gram)  17.5 / 21.0 
uniek stuk rundvlees bereid op Zuid-Amerikaanse wijze -  
seizoensgroente - saus naar keuze 
Ribeye (grain fed) (200 / 250 gram) 19.0 / 22.5 
seizoensgroente - saus naar keuze 
Pannetje ossenhaaspuntjes 19.5 
gebakken champignons - seizoensgroente - saus naar keuze  
Kalfsoester met draadjesvlees 18.5 
rosé gebakken kalfsvlees - huisgemaakt kalfsdraadjesvlees  
in een krokant jasje - seizoensgroente 
Stoofpotje van het Ruyghveen varken 15.5 
gegaard in Gouden Carolus Classic - krokant buikspek - seizoensgroente 
De Heere Burger (130 / 200 gram) 12.0 / 15.0 
landbrood - bacon - bbq saus - tomaat - kaas - augurk  
Kipsaté 13.0 
satésaus - noodle salade - kroepoek 

 

Benieuwd naar onze Josper-oven?  
Neem gerust een kijkje in onze keuken.

De houtskoolgestookte

Josper-oven 
De houtskoolgestookte Josper-oven in onze keuken  
staat garant voor een bijzondere bereiding van uw gerecht.  
Het geeft een heerlijke, authentieke en ambachtelijke smaak  
met fijne toetsen van hout. Door de hoge temperatuur van 
300 graden behouden vlees, vis en groenten hun volle 
smaak en sappigheid, zonder droog te worden of  
te verbranden. Om van te watertanden.

Onze koks prefereren de bereiding medium-rare  
voor alle rundvleesgerechten. 

HOOFDGERECHTEN



hoofdgerechten vis 
Gamba’s (6 / 8 stuks) 18.0 / 22.0 
pasta - pesto - cherrytomaten - courgettelinten 
Kabeljauw 18.0 
citroenrisotto - seizoensgroente 
Vangst van de dag dagprijs 
bijpassend garnituur  
 

Hoofdgerechten vegetarisch
Pasta pesto 16.0 
courgette - pesto - cherrytomaten - mozzarella - rucola -  
huisgemaakte kaaskletskop  
Paddenstoelen risotto 16.0 
Parmezaanse kaas - rucola - huisgemaakte kaaskletskop  

Alle hoofdgerechten serveren wij met een salade, huisgemaakte friet en 
mayonaise. Indien gewenst extra bij te bestellen: 
Seizoensgroente 4.0 
Gemengde salade  4.0 
Huisgemaakte friet 3.0 
Crispy uienringen (8 stuks) 3.0 
Mayonaise 1.0 
Saus 1.8 
keuze uit: bearnaise - peperroom - rode wijn - chimichurri

HOOFDGERECHTEN

Heeft u een allergie?  
meld het ons.



kinderkaart

voorgerechten
Bruschetta  3.5 
tomaat - peterselie 
Gerookte kip 5.5 
kerriesaus - sla - sinaasappel - spekjes - pompoenpitten  

Hoofdgerechten
Spaghetti bolognese  5.5 
tomatengroentesaus - gehakt  
Pannenkoek naturel 5.0 
schenkstroop - appelstroop - poedersuiker 
Pannenkoek appel 5.5 
schenkstroop - appelstroop - poedersuiker 
 
Onderstaande gerechten serveren wij met huisgemaakte friet, mayonaise, 
sla, komkommer en tomaat. 
 
Kipsaté  6.0 
satésaus - kroepoek  
Fish and chips 6.0 
gefrituurde kabeljauw - remouladesaus  
Ridder/Prinses Burger 7.0 
broodje - bbq saus - augurk 
Snack naar keuze 5.0 
frikandel - kroket - bitterballen - kipnuggets - snackmix 
 
Indien gewenst extra bij te bestellen: 
Kinderportie seizoensgroente 2.0 

Desserts
Verrassingsbeker 4.8 
vanille-ijs - slagroom - beker mag je houden 
Schatkistje 1.8

Hej! Ik ben Ridder Paul.  
Heb je mijn stoere  
zwaard al gezien?

Hoi! Ik ben  
Prinses Pluim


