
AFHAALMENU

OERBROOD BELEGD MET
Kaas                             
Ham                            
Old Amsterdam 

5,50
5,50
6,50

Gezond  
Rijkelijk belegd met slagers achterham, jonge 
kaas, komkommer, bladsla, tomaat en een eitje.

7,95

Broodje van het Moment  
Vraag het aan de telefoon.

7,95

Carpaccio
Dun gesneden van ossenhaas, pesto, 
Parmezaan en truffelmayonaise.    

7,95

Gerookte Zalm
Roomkaas, gerookte Noorse zalm, bladsla, 
komkommer en een eitje.

7,95

Filet American
Klassieker met filet american, rode ui, een eitje 
en huisgemaakte truffelmayonaise.

7,95

SALADES
Salade Warme Kip
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, kruidig gebakken kipreepjes, 
champignons, paprika en honingmosterd-dressing.

10,95

Salade Carpaccio
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, huisgemarineerde carpaccio, truffelmayo 
en Parmezaan.

10,95

Salade Gerookte Zalm
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, gerookte Noorse zalm en een eitje.   

10,95

LUNCH WARM
Kroketten
Oerbrood belegd met 2 traditionele rundvlees 
kroketten van kroketterij ‘de Bourgondiër’. 

5,95

Warme Kip
Heerlijk kruidig gebakken kipreepjes, 
champignons, paprika, rode ui 
en honingmosterd-dressing.

8,25

Beenham & Brie
Oerbrood belegd met slagers beenham, 
gegratineerd met brie en smaakvolle 
honingmosterd-dressing.    .

8,25

Quiche
Huisgemaakte quiche met lekkers 
van het seizoen. Vraag de bediening.

8,25

Tussen 12:00 uur en 15.00 uur

Afhalen van donderdag t/m zondag
Bestellen kan telefonisch via 0541 296 186

HOOFDGERECHTEN
Stoof van Wildzwijn
Zacht wildzwijnvlees, gegaard in Othmar Bock
en kruidkoek, geserveerd met een stamppotje 
van paddenstoelen.

15,50

Filet van Witvis
Heerlijk gepocheerd in een eigen saus 
van witte wijn, boer’nroom en zeekraal.

15,50

Spareribs
Om je vingers bij af te likken! Gemarineerd 
naar eigen recept en lekker langzaam gegaard.

15,50

Onze gerechten worden geserveerd met friet en salade.
Frietjes erbij? Hiervoor vragen wij € 2,- per tafel.

Vega van het Moment
Een heerlijk vegetarisch gerecht 
bereidt door onze chef. Vraag de bediening!

15,50

Saté van de Haas
Met atjar, gefrituurde uitjes en kroepoek

15,50

LUNCH DINER

KIDS
Mini Frikandelletjes 
Met oerfriet.

5,50

Bitterballetjes
Met oerfriet.

5,50

Vissticks
Met oerfriet.

5,50

Poffertjes 5,50

Tussen 15:30 uur en 20.00 uur

LUXE LUNCHBOX
Luxe broodjes; divers, royaal en hartig. 

Met zoet beleg, roerei met spekjes, 
huisgemaakt soepje, Twentse melk en geperste 

jus d’orange. Eventueel uit te breiden met 
piccolo prosecco of een fles speciaalbier.

2 personen voor €29,95

Elke donderdag
6, 7, 8 november

28 november
5 december

27 december

Wal&Vos Culinair 3-gangenmenu voor thuis
Koale Kermis Stamppot veur thuus 
Grote Foute Online Bingoshow
Prikk’n & Proost’n Tapas met de Sint
Top2000 Sing Along Pubquiz

AGENDA



LEKKER BIJ DE BORREL

SMULBOX
Goedgevulde smulbox met plukbrood

sausjes, variatie van kaas & worst, gevulde wrap, 
nootjes, olijven, gehaktballetje en proeverij van 

Italiaanse ham.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles speciaalbier € 2,50.

Minimaal 1 dag van te voren bestellen.

Prijs per box €25,-

CARPACCIO XL
Een groot portie om te delen met 

twee personen.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles speciaalbier € 2,50.

Gelieve vóór 16.00 uur bestellen.

Prijs: €19,50

NACHO’S XL
Een groot portie om te delen. 

Thuis alleen nog even in de oven.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles speciaalbier € 2,50.

Prijs per box €12,50,-

AFHAALMENU
Afhalen van donderdag t/m zondag
Bestellen kan telefonisch via 0541 296 186

PLUKBROOD
Een heerlijk brood met smeersels om te delen!

Prijs: €5,50


