
 

 

LUNCHKAART 

 

SOEP 

 
Bij de soep en salades serveren wij u vers afgebakken oerbrood van  

bakkerij Lambèr Merks en huisgemaakte kruidenboter. 

 

TOMATEN | VELOUTÉ 5,90   

Onze bekende verse tomatensoep, verfijnd met basilicum en een 

scheutje room 

 

GROENE ASPERGE | SOEP 5,90  

Licht gebonden romige soep van groene asperges met garnituur  

van gerookte rode zalmsnippers 

 

SOEP VAN HET SEIZOEN  6,50 

Wisselende soep van het seizoen.  

( Vraag onze gastheer of gastvrouw naar de mogelijkheden) 

 

 

LUNCH | SALADES 

 

SALADE RODE BIET & GEITENROOMKAAS 12,75  

Carpaccio van rode biet, frisse gemengde salade, Bokkensprong 

geitenroomkaas, walnoten, bloemenhoning en krokante kaaskletskop 

 

CEASAR SALADE 12,75 

Kleurrijke gemengde salade van gerookte kipfilet, broodcroutons, 

krokant spek, ei, Parmezaanse kaas en ceasardressing, van harte 

aanbevolen 

 

SALADE MEDITERRANÉ |RIJPELAAL 16,50 

Prachtige gemengde salade van gerookte Schotse zalm, 

rivierkreeftstaartjes, Gerookte Rijpelaal paling met romige 

limoenmayonaise en broodcroutons 

 
 

 

LUNCH | GERECHTEN 

 

TWEE KROKETTEN | BROOD 7,50 

Twee heerlijke Bourgondische rundvleeskroketten geserveerd met 

oerbrood, mosterd en saladegarnituur 

 

TOSTI | HAM & KAAS | CLASSIC  4,75 

U zeker wel bekend, tosti van oerbrood met ham en kaas 

 

TOSTI | ROOMBRIE 5,75  

Oerbrood belegd met roombrie, tomaat, rode uien en walnoot.  

Voor u vers getoast. 

 

 

RUSTICO BONK | GEROOKTE ZALM 9,50 

Waanzinnig lekkere bol desembrood, rijkelijk belegd met gerookte 

Schotse zalm, sla, rode ui, vers gemalen peper en roomkaas! 

 

RUSTICO BONK | CARPACCIO | TRUFFELMAYONAISE 9,50 

Een echte topper ! Krokant gebakken bol desembrood met 

rundercarpaccio, salade, parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

 

UITSMIJTER 8,75  

Drie gebakken eieren op bruin- of wit oerbrood met beleg naar 

keuze. Voor het beleg heeft u de keuze uit; ham of kaas, ham/kaas 

of spek 

 

PITA BROODJE | PULLED CHICKEN 9,25 

Vers afgebakken pita broodje met langzaam gegaarde kip, koolsla 

en bbq saus. Om uw vingers bij af te likken 

 

LUNCHPLANK 12,50  

Goed gevulde plank met klein tomatensoepje, twee minibroodje 

roombrie en gerookte zalm, salade en Bourgondische kroket op 

oerbrood 

 

CARPACCIO |GRANDE | TRUFFELMAYONAISE 14,50 

Uw smaakpapillen worden aangenaam verrast door onze extra grote 

rundercarpaccio, volgens eigen recept gemarineerd in groene pesto 

en mosterd, met een frisse sla melange, pijnboompitten,  

Grana Padano en truffelmayonaise.  

Geserveerd met vers afgebakken brood en kruidenboter. 

 

WAGYU BURGER 16,50 

Gegrilde burger van Japans rund op Italiaanse bol met salade, 

tomaat, bacon en cheddar. Geserveerd met een mandje frites 

 

CLUB SANDWICH 9,75 

3 plakken gegrild oerbrood met gerookte kipfilet, krokante bacon, 

sla, tomaat, komkommer, gekookt ei en Hellmans mayonaise, 

geserveerd met mandje frites 

 

SPECIAL 

SATÉ “STIPPELBERG”  15,50 
Huis gemarineerde kipsaté van kippendij met satésaus, kroepoek en 

gemengde salade, geserveerd met oerbrood of frites naar keuze 

 vegetarische of vegetarisch te serveren 

Heeft u speciale dieetwensen of een allergie? Laat het ons weten. Wij 

kunnen u advies geven over onze gerechten 

 

De gerechten van de lunchkaart worden geserveerd met 12.00 uur tot 

17.00 uur  



 

 

AVONDKAART 

Wij serveren de gerechten van de avondkaart van 17.00 tot 21.00 uur 

BROOD & SMEERSELS 4,25  

Vers afgebakken oerbrood en stokbrood met knoflooksaus,  

kruidenboter en olijfolie 

 

VOORGERECHTEN 

Bij de voorgerechten en soepen serveren wij u vers afgebakken oerbrood van bakkerij 

Lambèr Merks en huisgemaakte kruidenboter. 

 

COCKTAIL |RIVIERKREEFT |MOSTERDDILLE 9,50 

Goed gevulde cocktail van rivierkreeftstaartjes met romige sherry-

cognac saus. Een traktatie! 

TOMPOUCE |ZALM |CRAB  9,75 

Kleurrijk taartje van crabsalade en gerookte Schotse zalm met 

limoenmayonaise 

CARPACCIO |GRANDE | TRUFFELMAYONAISE 14,50 

Uw smaakpapillen worden aangenaam verrast door onze extra grote 

rundercarpaccio, volgens eigen recept gemarineerd in groene pesto 

en mosterd, met een frisse sla melange, pijnboompitten, 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise.  
 

BEENHAM |MOSTERDDILLE 8,50 

Bonbon van beenham met een mesclun van sla en mosterddille 

mayonaise 

CHAMPIGNONS |GEMARINEERD |ZWARTE KNOFLOOK 8,50  

Oosters gemarineerde champignons in krokant jasje met zwarte 

knoflook mayonaise 

SOEPEN 

TOMATEN | VELOUTÉ 5,90   

Onze bekende verse tomatensoep, verfijnd met basilicum en een 

scheutje room 
 

GROENE ASPERGE | SOEP 5,90  

Licht gebonden romige soep van groene asperges met garnituur van 

gerookte rode zalm 
 

SOEP VAN HET SEIZOEN 6,50 

Wisselende soep van het seizoen.  

( Vraag uw gastheer of gastvrouw naar de mogelijkheden) 

 
 vegetarische of vegetarisch te serveren 

Heeft u speciale dieetwensen of een allergie? Laat het ons weten. Wij 

kunnen u advies geven over onze gerechten 

 

 

 

HOOFDGERECHTEN 

SLIBTONG | À LA MEUNIÈRE 18,50 

Op veler verzoek; Twee in kruidenboter gebakken slibtongetjes, 

afgeblust met witte wijn en citroen 

KABELJAUW | SPEK 18,50 

Een prachtige combinatie van gebakken kabeljauwfilet omwikkeld 

met spek, besprenkeld met kruidenolie 

LASAGNE & ROOMBRIE 14,50  

Groentelasagne gegratineerd met roombrie 

KIPFILET | PIRI PIRI | MODA DE MINHO 17,50 

Streekgerecht uit Portugal, gegrilde kipfilet bestreken met olijfolie, 

geserveerd met rode pepersaus. Best pittig! 

WAGYU BURGER 16,50 

Gegrilde burger van Japans rund op Italiaanse bol met salade, 

tomaat, bacon en cheddar. Geserveerd met een mandje frites. 

 
SATÉ “STIPPELBERG” 15,50 

Huis gemarineerde kipsaté van kippendij met satésaus, kroepoek en 

gemengde salade 
 

KRIJTBORD KLASSIEKERS 

HOLE IN ONE 11,95 

Regelmatig wisselende dagschotel vermeld op ons krijtbord 

VIS OF VLEES NAAR MARKTAANBOD (dagprijs) 

 

MAALTIJDSALADES 

Bij maaltijdsaldes serveren wij u vers afgebakken oerbrood van bakkerij Lambèr Merks en 

huisgemaakte kruidenboter. 

 

SALADE RODE BIET & GEITENROOMKAAS 12,75   

Carpaccio van rode biet, frisse gemengde salade, Bokkensprong 

geitenroomkaas, walnoten, bloemenhoning en krokante kaaskletskop 

 
CEASAR SALADE 12,75 

Kleurrijke gemengde salade van gerookte kipfilet, broodcroutons, 

krokant spek, ei, Parmezaanse kaas en ceasardressing, van harte 

aanbevolen 

 
SALADE MEDITERRANÉ |RIJPELAAL 16,50 

Prachtige gemengde salade van gerookte Schotse zalm, 

rivierkreeftstaartjes en Gerookte Rijpelaal paling met romige 

limoenmayonaise en broodcroutons 

 



 

 

DESSERT 

GEMARINEERDE ANANAS 7,50 

Twee bolletjes vanilleroomijs, gemarineerde ananas en slagroom. 

Overgoten met een siroop van steranijs,kaneel en vanille 

CHOCOLADE |PROEVERIJ 8,50 

Huisgemaakte brownie, hemelse modder en chocolade roomijs met 

karamelsaus en slagroom 

PARFAIT | RODE FRUIT 7,50 

Luchtig ijsgebakje van rode vruchten met frambozensaus en 

slagroom 

KAAS & KLETZENBROOD 13,50  

Proeverij van Italiaanse blauwschimmel Gorgonzola dolce, 

Nederlandse korstkaas Kernhem, Franse roombrie en Belgische Oud 

Brugge met kletzenbrood en rinse appelstroop 

 

  



 

 

HARTIG & ZOET 

Ambachtelijk appeltaartje 3,75 
Stippelberg gebak, iedere keer weer anders 4,25 
Slagroom 0,60 
Brabants worstenbroodje, met mosterd 2,95 
 

FINGERFOOD  & 
BORRELGARNITUUR 

Brood & smeersels 4,25  
Vers afgebakken oerbrood en stokbrood met 
knoflooksaus,  
kruidenboter en olijfolie 
 

Griekse olijven 2,75  

Portie gemarineerde Griekse olijven 
 

Nacho Especiales 9,75 ( 2 personen) 
Tortilla chips uit de oven, overgoten met 
tomatensalsa, 
 gehakt, gegratineerd met kaas geserveerd met 
crème fraîche 
 

Butterfly shrimps & chilisaus 5,75 
6 gepaneerde garnalen met pittige chilisaus 
 

Gefrituurde uienringen & aïoli 3,90  
8 gepaneerde uienringen met knoflooksaus 
 

Bourgondische bitterballen de luxe & 
grove mosterd 
Dé bitterbal zoals u deze van ons gewend bent! 
6 stuks  5,95  | 8 stuks  7,75  |  12 stuks 11,25 
 

Gesorteerde warme snacks 4,75 
8 gemengde snacks met mayonaise en curry 
 

Mini frikandellen 3,75 
6 gefrituurde mini frikandelletjes met mayonaise  
 

Mozzarella sticks 5,90  
6 gefrituurde sticks gevuld met mozzarella  
 

Mandje steakhouse frites & mayonaise 2,75 

 
Goed gevulde mandje met Vlaamse frites en flinke 
dot mayonaise 
 

Cas Spijkers petit croquettes 22,50 ( 4 personen) 
4 luxe kroketjes per persoon met een vulling van 
chorizo,  
geitenkaas, gamba en groente 

 

Sneukelplank 14,50 (2 personen) 
Ruim gesorteerde plank van chorizo worst, 
kaasblokjes, coburger gerookte ham ,  
gemarineerde olijven, gefrituurde uienringen, 
oerbrood met aïoli, tapenade en roomboter 
kaasstengels 
 

 


