WINTERKAART
De gerechten van de winterkaart worden geserveerd
van 12.00 uur tot 18.00 uur

SOEP
Bij de soep en salades serveren wij u vers afgebakken oerbrood
van de ambachtelijke bakker en huisgemaakte kruidenboter

TOMATEN | VELOUTÉ 6,25
Onze bekende verse tomatensoep met basilicum en
een scheutje room
BOSPADDENSTOELEN | VELOUTÉ 6,95
Licht gebonden romige soep van bospaddenstoelen
SOEP VAN HET SEIZOEN 6,95
Wisselende soep van het seizoen
( Vraag onze gastheer of gastvrouw naar de mogelijkheden)

SALADES

PANINI | KIPHAASJES 9,75
Panini broodje met krokant gefrituurde kiphaasjes,
waldorfsalade en wasabimayonaise
CARPACCIO | TRUFFELMAYONAISE 12,75
Uw smaakpapillen worden aangenaam verrast door
onze rundercarpaccio. Volgens eigen recept
gemarineerd in groene pesto en mosterd, met een
frisse sla melange, pijnboompitten, Grana Padano en
truffelmayonaise.
UITSMIJTER 9,Drie gebakken eieren op bruin- of wit oerbrood met
beleg naar keuze. Voor het beleg heeft u de keuze uit;
ham of kaas, spek of ham en kaas

SALADE | CAPRESE groot 13,25 klein 10,Kleurrijke salade van tomaat en mozzarella met
balsamico-dressing

UITSMIJTER “STIPPELBERG” 12,75
Drie gebakken eieren op bruin- of wit oerbrood belegd
met ham/kaas en garnituur van meegebakken
champignons, ui en spek

SALADE | MEDITERRANÉ groot 17,- klein 13,95
Prachtige gemengde salade van gerookte Schotse
zalm, rivierkreeftstaartjes, gerookte Rijpelaal paling met
romige limoenmayonaise en broodcroutons

BLACK ANGUS | HAMBURGER 16,50
Gegrilde Black Angus burger op Italiaanse bol met
salade, tomaat, bacon en cheddar. Geserveerd met
een mandje frites

LUNCHGERECHTEN

CHAMPIGNON | POTJE 8,75
Gebakken champignons met garnituur van ui en bacon
in een heerlijke roomsaus, geserveerd met oerbrood

TWEE KROKETTEN | BROOD 7,75
Twee heerlijke Bourgondische rundvleeskroketten
geserveerd met oerbrood, mosterd en saladegarnituur
TOSTI | HAM & KAAS | CLASSIC 5,25
U zeker wel bekend, tosti van oerbrood met ham en
kaas
TOSTI | ROOMBRIE 6,25
Oerbrood belegd met roombrie, tomaat, rode uien en
walnoot. Voor u vers getoast
MAISTRIANGEL | GEZOND 8,75
Goed belegde vers afgebakken maistriangel met sla,
ham, kaas en een gekookt eitje

SATÉ “STIPPELBERG” 16,50
Huis gemarineerde kipsaté van kipfilet met satésaus,
kroepoek en gemengde salade, geserveerd met frites
vegetarisch of vegetarisch te serveren
Heeft u speciale dieetwensen of een allergie, laat het
ons weten.

