
DIËTEN 
Gasten met allergieën kunnen samen in overleg met de chef kok 
hun gerechten kiezen. Voor gasten met een  
allergie stellen we het op prijs dit van tevoren te vernemen.
 
SMALL / NORMAL CONCEPT
Bent u geen grote eter? Dan kunt u kiezen voor small. Wij  
passen de hoeveelheden aan wanneer u kiest voor small /  
normal. Wanneer u vragen hierover heeft, vraagt u het  
gerust aan uw gastvrouw of gastheer.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente,  
aardappeltjes en een fijne, frisse salade.
 
BIJGERECHTEN BIJBESTELLEN
Wilt u meer van onze verse groenten of aardappeltjes? 
Vraagt u het gerust aan uw gastvrouw of gastheer!

VEGETARISCHE GERECHTEN
Het bovengenoemde symbool geeft aan dat het een  
vegetarisch gerecht betreft. Ook is het mogelijk om sommige  
gerechten vegetarisch te bestellen. 
 
GLUTENVRIJ 
Het bovengenoemde symbool geeft aan dat het gerecht  
glutenvrij besteld kan worden. Glutenvrije gerechten  
zullen enige aanpassingen hebben.

DINERKAART
GOED OM TE WETEN!

VITELLO TONNATO    
Italiaans gerecht dat bestaat uit fijngesneden  
kalfsvlees, kappertjes en geserveerd met een  
tonijnmayonaise dressing

 
GEROOKTE RUNDERCARPACCIO  
Gerookte rundercarpaccio van de Schotse  
Hooglander met verse parrano kaas
 
 
TASTE OF ITALY
Een torentje van buffalo mozzarella en tomaat  
met een basilicum pesto

 
ARDENNERHAM MET MELOEN
Fijn gesneden coburgerham uit de streek van 
Coburg 

BAKKERS ROGGEBROOD MET GEROOKTE 
ZALM
Roggebrood met een romige bieslookroomkaas  
en gerookte zalm
 

UIT ONZE STREEK ‘FRIES GEITENKAASJE’
Lauw warme geitenkaasje met tomaat, honing en 
walnoten

Vorgerechten

ROMIGE PAPRIKA SOEP
Romige paprikasoep met knapperig spek

8,75         11,75

8,50         11,25

7,75     9,75

8,50         11,25

9,25   11,95

   11,75 

VARKENSHAASJE    
Gevuld met verse tomaatjes, tapenade en met  
brie uit de oven

 
SWEET AND SPICY CHICKEN   
Zacht gebakken kip met vers fruit en bestrooid  
met biologische sesamzaadjes 

 
TOURNEDOS 200 GRAM    
Geserveerd met gesmolten kruidenboter 

 
RUNDERSPIES VAN DE GRILL   
Gemarineerd rundvlees van de grill 150 of 300 
gram

 
LAMSKOTELETTEN
Knapperig gebakken lamskoteletjes 

 
SALTIMBOCCA
Italiaanse varkensschnitzel met tomaat, ui en kaas  
uit de oven

   25,50

20,50   24,50

   28,75

20,50   27,75

20,50   24,50

   20,50

 
DAGPRIJS

18,50     21,50

Hofdgerechten

DAGVERSE VIS     
Op de wijze van ‘t Stasjons Kofjehús 

 
GAMBA’S                           
Pikante gewokte gamba’s op Wim’s wijze

LAAT U VERRASSEN 
Pasta pesto met afwisselende roerbakgroenten 
geserveerd met verse parrano kaas

PAPRIKA     
Gevulde paprika met roergebakken curcuma rijst  
en seizoensgroenten en afgemaakt met kaas uit 
oven    

CHAMPIGNON PASTEI    
Pastei gevuld met een roomsaus, gebakken  
champignons en bestrooid met geroosterde noten 

Vor de vegetariers

KIPSPIESJE UIT DE OVEN 
Geserveerd met patat, mayonaise en appelmoes

GEBAKKEN VIS 
Geserveerd met patat, mayonaise en appelmoes

KINDERIJSJE 
Verrassingsijsje van de chef 

Lekkers vor de kleintjes

6,10            7,75

SMALL      NORMAL

SMALL      NORMAL

15,75       18,50

16,75    19,50

15,75       18,50

    8,50

    8,50

    3,50
  


