Dinerkaart

Voorgerechten
Mandje Brabants brood | 5,00
Met smeersels uit eigen keuken

Turfsplankje| 9,25
Tapas plankje met tomatensoepje, huisgemaakte
aardappelsalade belegd met gerookte zalm, garnaaltjes
in knoflooksaus met rode peper en landbrood

Soepen
tomatensoep | 6,25
Vers gemaakte tomatensoep op basis van pomodori
tomaat geserveerd met landbrood en boter

Noordzeesoep | 7,95
Gevuld met het beste uit onze Noordzee
compleet met toast en Aioli

GarnalenBisque | 7,25
Soep gemaakt van Hollandse garnalen naar
authentiek Frans recept, geserveerd met
cremefresch, lente uitjes en peterselie

Soep van de dag |
Wisselende soep op basis van de seizoenen

Salades
Geitenkaas salade | 9,75
Frisse salade met jonge geitenkaas, walnoten,
huisgemaakte croutons en honing dressing

Scampisalade | 11,75
Frisse salade met lauw warme scampi's,
huisgemaakte knoflook croutons, zongedroogde
tomaatjes en pestomayonaise

kipkrokant salade | 9,95
Frisse salade met krokant gefrituurde kip,
paprika knoflook dressing, croutons en crispy
bacon

Huisgerookte Rib eye| 9,50
Homemade truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
kappertjes en pijnboompitten

Turfsplank voorgerecht
Gezellig samen genieten van een gevarieerd

voorgerecht met altijd voor ieder wat wils? Maak
dan uw keuze uit een van onze royale planken
met vlees, vis of beide. vanaf 2 personen te
bestellen

Vlees | 9,50 pp
Gerookte rib eye, Diverse ham en worst soorten,
BBQ worst nacho, Soepje, Pinchospies

Vis | 9,95 pp
Gamba's, Gerookte zalm, Sashimi van
gegrilde tonijn, Soepje

Vis & vlees | 9,75 pp
Gerookte rib eye, Huisgerookte zalm tartaar,
Gamba's, BBQ worst nacho, Soepje

Hoofdgerecht Peelplank
Een royale plank te bestellen vanaf 2 personen, met werkelijk
voor ieder wat wils. We serveren bij de planken: 2 sauzen naar
keuze, warme groenten, frisse salade, verse friet en
aardappel garnituur

steakplank | 20,10 pp
Diamanthaas, Runderhaasspies, Diamanthaasspies,
Rib eye

Vleesplank | 17,95 pp
Spareribs, Spies van kippendij, Spies van varkenshaas,
BBQ worst nacho, Pinchospies, Diamanthaas

Visplank | 18,95 pp
Zalm van de grill, Spies gamba's, Kibbeling
van kabeljauw, Visspies

Surf & Turf plank | 19,50 pp
Diamanthaas, Varkenshaas,
Gamba's, Zalm

Hoofdgerechten
- VLEES Alle vis & vlees hoofdgerechten worden begeleidt door een
vers groente garnituur, frietjes met mayonaise en een
dagverse salade met overheerlijke dressing

Smokey BBQ burger | 14,25
Blackpepperbun - sla - tomaat - smokey BBQ saus uienringen - crispy bacon

Truffel Burger | 13,95
Truffelmayonaise - bacon - sla - parmezaanse kaas - tomaat

Classic cheese burger | 12,95
Cheddar Cheese - sla - tomaat - augurk gebrande uienringen - burger relisch saus

spareribs | 1 rib 18,50 | 1,5 rib 21,50
Malse spareribs afgelakt met onze eigen sweet
and smokey marinade

Schnitzel | 14,95
Oostenrijkse schnitzel 250 gram geserveerd met
citroen en saus naar keuze

Runderhaasspies | 16,50
Malse stuk van het rund, fijne structuur
en enorm veel smaak aan een spies

Diamanthaasspies | 17,50
Heerlijke gemarineerde vleesspies

Kipsaté spies | 14,00
Kipsaté van kippendij met homemade
atjar, satésaus en gefrituurde uitjes

Varkenshaasje | 18,50
Tip van de chef met truffelsaus

Steaks
Rib eye | 180 g 20,50 | 200 g 22,50 |
Mooie dikke steak van de grill met saus naar keuze

Kogelbiefstuk | 200 g 18,95 | 300 g 22,50 |
Heerlijk mager, zonder vet

Diamanthaas | 19,50
Super mals uit de voorpoot van het rund

Onze heerlijke huisgemaakte sauzen:
Pepersaus, Rode wijnsaus, Truffelsaus, Champignonsaus,
Mosterdsaus, Satésaus, Stroganoffsaus,

Hoofdgerechten
-VISfish & chips | 12,50
Kibbeling is een van onze specialiteiten! Dagvers van
kabeljauwfilet met onze eigen viskruiden en

huisgemaakte remouladesaus geserveerd met frietjes
en een schijfje citroen

Vispotje | 18,95

Catch of the day |

Met het beste wat de Noordzee ons te
bieden heeft, bereid op klassieke wijze
met een saus van witte wijn en verse
kruiden

In overleg met onze vis leverancier en op basis van
het seizoen kijken wij wat er deze week weer in de
netten zit!

Hoofdgerechten
-PASTA-

Pasta Carbonara| 11,50
Eigen stijl met spekjes, parmezaanse kaas en
verse kruiden

pasta Scampi | 13,50
Verse scampi's, knoflook, peterselie en
parmezaanse kaas

pasta veggie muchroom | 12,50
sud and sol tomaatjes, knoflook, champignons, lente
uitjes en verse kruiden. Afgemaakt met parmezaanse
kaas

Kindermenu
Tomatensoepje | 4,25
Vers gemaakte tomatensoep

Frikandel menu | 5,00
Frikandel - verse frietjes - appelmoes en mayo

kipnuggets menu | 5,50
Kipnuggets - verse frietjes - appelmoes en mayo

kibbeling menu | 7,50
Kibbeling - verse frietjes en mayo

Pasta met saus naar keuze | 6,50
Keuze uit: Bolognese, Carbonara of Veggie muschroom

Kinderpizza magaritha | 6,50
Een kleine variant voor onze jongste gasten

Nagerechten
Crème brûlée | 5,00
Vers bereid in eigen keuken

Bella italia | 6,75
4 smaken Italiaans ijs met

Dame blanche | 6,50

slagroom

Vanille-roomijs met warme chocoladesaus en
slagroom

Kaasplankje | 9,00
Met diverse kaasjes. En keuze uit een
dessert wijntje of portje

Koffie deluxe | 7,25

Koffie met een bonbon, slagroom,
brownie en parfait van Licor 43

kinderijsje | 4,50
Met een verrassing!

Oma's winter toetje | 6,75
Stoofpeertjes met
ambachtelijk Vanille-roomijs
overgoten met
chocoladesaus

