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LUNCH 12.00u – 17.00u  
 
 

Met Twents oerbrood van de bakker: 
Deze karaktervolle grijze meergranen broden bestaan uit gekiemde granen die extra tijd 
hebben gekregen om te volgroeien. En daardoor nog alle lekkere en gezonde bouwstoffen 

bevatten…  Dat proef je! 

 

SOEPEN 
Huisgemaakte soep, met lekkers uit eigen moestuin: 
Tomatensoep   € 5,- 
Huisgemaakt, met een verse groente en balletjes  
 

Soep van de dag    € 5,- 
Huisgemaakte soep van lekkers wat het seizoen brengt. Laat u verrassen!  
 

Uitsmijter op oerbrood  
Uitsmijter kaas  € 6,50 
Uitsmijter ham  € 6,50 
Uitsmijter ham en kaas € 7,-Oerbrood belegd met:  
 

Oerbrood belegd met:  
Kaas, Ham of Ham/Kaas   € 5,- 
 

Gezond      € 8,50 

Rijkelijk belegd met o.a. boerenachterham,  
Jonge kaas, komkommer, een eitje, tomaat en  
bladsla. 
 
Brie & Pesto     € 8,50 
Franse Brie met huisgemaakte Pesto 
 
Carpaccio     € 9,- 
Huisgemarineerde rundercarpaccio,  tomaat, bladsla, rood uitje, pesto en Parmezaan 
 
Zalm & makreel    € 9,- 
Gerookte Noorse zalm en snippers makreel met roomkaas, komkommer, tomaat, een eitje en 
bladsla. 
 

Filet American     € 9,- 
Klassieker met Filet American, truffelmayonaise, een gesnipperd uitje en een  gekookt eitje. 
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SALADES 

 
Salade warme kip   € 11,-  
Salade geserveerd met gekruide kipreepjes uit de koekenpan, meegebakken met champignons ,ui,  
paprika en afgemaakt met onze huisdressing. 

 
Salade di Carpaccio   € 11,- 
Lichte salade van  bladsla, tomaat, komkommer, 
frisse dressing, Parmezaan, en huisgemarineerde  
rundercarpaccio 
 
Vissalade met Zalm & Makreel  € 11,- 
Gemengde salade van verse bladsla, tomaat, komkommer, een eitje, Noorse zalm & Makreel 
 en een frisse dressing. 
 
Onze salades worden geserveerd met een snee oerbrood 

 
TOSTI ’ S      lekker met ons Oerbrood  

 
Tosti Ham & Kaas    € 4,50 
(Tosti Kaas of Tosti Ham € 4,00) 
 
Tosti Zalm en brie         € 6,50 
Noorse zalm, Franse brie, een rood uitje en roomkaas 
 
Tosti Brie     € 5,00 
Franse brie, tomaat  
 
 

OERBROOD WARM: 
 
De Bourgondiër    € 6,50 
Oerbrood met 2 kroketten van kroketterij de Bourgondiër 
 
Brie uit de oven    € 8,50 
Rijkelijk belegd, warm geserveerd met pesto en noten. 
 
Oerbrood warme kip    € 8,- 
Gebakken kruidige kipreepjes, meegebakken met champignons ,ui, paprika en afgemaakt met 
honingmosterdsaus. 
 
Beenham & Brie    € 8,50 
Warme beenham, overbakken met brie en geserveerd met honingmosterdsaus 
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DINER  
di t/m do:  17.00u – 20.00u 
vrij + za: 17.00u – 20.30u 
zo:  17.00u – 20.00u 

 
 

Starters & 
Voorgerechten  
 

Starters 
Plukbroodje  (2p)    € 6,- 
Vers van de bakker, heerlijk Provençaals plukbrood  met smeersels. 

 
Nacho’s uit de oven 1p   € 4,50 
Met tomatensalsa, crème fraîche en cheddar   
Ook grote portie om te delen. 
 

Voorgerechten 
Carpaccio di Casa    € 9,- 
Klassieke carpaccio van rund met verse bladsla, Parmezaan 
en truffelmayonaise. 
 
Zalm & Piccalilly    € 7,50 

Verse Noorse zalm ingemaakt in Sculte Whisky en 
zeezout. Met een frisse crème van piccalilly, zoetzure 
radijs en kruidensla. 
 
Kippenlevertjes     € 7,00 
Gebakken kippenlevertjes met spek, een rood uitje, frisse rucola en saus van Sherry.  
 
Champignon Taartje    € 7,50 
Kleine quiche van champignons en prei. Overbakken met Roche Baron, met een walnoten crème.  
 
Huisgemaakte soep     €5,- 
Tomatensoep met verse groente en balletjes 
                           of 
Soep van de dag: laat u verrassen!  
 

  

Voor de Kids   € 6,- 
* 

Mini frikandelletjes 
* 

Bitterballetjes 
* 

Visfrietjes 
 * 

Kleine spare ribs  
 

Lekker met frietjes, mayo  
én appelmoes 
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Best Burger In Town 

 
Elke week een 
dikke huisgemaakte 

hamburger, frietjes  

én een speciaal biertje 
voor maar € 15,00!  
 

 

Speciale wensen of allergieën?  
Laat ons even weten of de keuken rekening moet houden met 

dieetwensen/allergieën. 
 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten 

 allergenen bevatten. 

 

HOOFDGERECHTEN 
 
Alle gerechten worden standaard geserveerd met warme groente, frisse salade en kriel uit de oven. 
Eventueel uit te breiden met frietjes € 2,- per portie 
 

Saté van de haas           € 17,00 
Huisgemarineerde varkenshaas met atjar, pindasaus en kroepoek. 
 

Spare Ribs                                 € 18,00 
Om je vingers bij af te likken!   
Onze spareribs naar eigen geheim recept. Lekker langzaam gegaard in de oven.  

 
Vega Verrassing           € 17,50 
Wisselend huisgemaakt vegetarisch gerecht bereid met verse ingrediënten. Vraag onze 
medewerkers. 
 

Hertenbief              € 22,50 

Rood gebakken hertenbief geserveerd met hete bliksem en een jus van rode port. 

 
Stoofje van zwijn                            € 19,50 
Huisgemaakte stoofpot van wildzwijn, kruidkoek en puree van spruitjes.  
Lekker lang gestoofd in Othmar Quadrupel.  
 
Victoriabaars                      € 18,50 
In witte wijn gestoomde filet van victoriabaars, geserveerd met spinazie, knoflook en een crunch van 
Twentse ham. 
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NAGERECHTEN 
 
Tukkertje on ice    € 6,00 
Klein toetje met slagroom, koekkruim, 
een bolletje vanille-ijs en een gezonde scheut ‘Tukker’ amandel-toffeelikeur. 
 
Smeuïge Choco     € 7,50 
Lava cake met een vulling van zachte chocolade, geserveerd met notenijs en slagroom. 
 
Sjeesie Cakie      € 6,50 
Huisgemaakte CheeseCake met boerenjongens. 
Geserveerd met een bolletje appel-kaneelijs en slagroom. 
 
Hou je wafel     € 6,50 
Brusselse wafel met een saus van warme kersen en likeur, met een bol vanille-ijs en slagroom. 
 
Toetjesplank 1p.    € 5,00 
Niet kunnen kiezen? Neem dan een toetjesplank met smakelijke verrassing uit de keuken. 
 
Kaasplateautje      € 9,50 
Kleine kaasproeverij die goed samen gaat met een glaasje rode port of een dessertwijntje.  

 
 

Koffie speciaal 
 

Irish/French/Italian    € 7,00 
Cook&Boon koffie met fijne Ierse whisky, Grand Marnier of Amaretto. 
Met slagroom, koekkruim en bonbons. 
 

Kloosterslökske      € 8,00 
Cook&Boon koffie met Ootmarsums’ krachtige Kloosterlikeur van onze buurman Stokerij Sculte. 
Dit zorgt voor een verrassend lekkere zoethoutige, droppige twist in de koffie.  
Lekker met slagroom, koekkruim en bonbons. 
 

Koffie & bonbons                  € 6,50 
Cook&Boon koffie compleet met een likeurtje,  slagroom en bonbons.  
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