
Voorgerechten 

(Alle voorgerechten worden geserveerd met brood.) 

Brood met smeerseltjes        €6 

Brood uit eigen keuken met diverse smeerseltjes. 

Carpaccio          €12,- 

Met sesam mayonaise, crispy Parmezaan, pijnboompitten, spek crumble, 

gemarineerde tomaatjes en sla. 

Kiploempia’s         €7,- 

Huisgemaakte loempia’s met knoflook-chili saus. 

Geitenbrie  V        €11,- 

Perentaartje met geitenbrie, honing, pecan noten, balsamico dressing,                 

(spek crumble) en sla. 

Gegratineerde mosseltjes        €10,- 

Licht pikante mosseltjes met ui en paprika, gegratineerd met kaas. 

Buikspek met Gamba’s        €13,- 

Smokey buikspek met gamba’s en sweet hoisin saus. 

Soep van de chef         €6,- 

Vraag naar de keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofgerechten BBQ  (vanaf 17.00uur) 

(Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappels en groente.) 

Kippendijen spies         €18,- 

Met diverse groente en saus naar keuze 

Rib-eye (250 gram)          €24,- 

Malse steak door het aanwezige vet met saus naar keuze. 

Biefstuk  (250 gram)        €22,- 

Steak met saus naar keuze. 

Surf & Turf          €23,- 

Biefstuk (125 gram), gamba’s, witlof met spek en saus naar keuze, 

Hoofdgerechten 

Boerenpannetje         €19,- 

Varkenshaas met champignons, ui, boerenchampignonsaus en kaas 

Schnitzel  ‘‘Westduin’’        €18,- 

Wiener schnitzel met gebakken groente en spek, gegratineerd met kaas. 

Spareribs          €23,- 

Fall of the bone ribbetjes van het varken met lichte smokey marinade. 

Vis van de week         dagprijs 

Vraag naar de keuze van de week. 

Beenhammetje         €19,- 

Met zuurkoolstamppot en honing-mosterdsaus. 

Gevulde groente  V       €19,- 

Portobello met champignon ragout en Parmezaan, punt paprika met roomkaas, 

tomaatjes en pijnboom pitjes en bol courgette met brie, walnoot en honing. 

Sauzen 

Peper-roomsaus, boerenchampignon saus, kruidenboter, honing-mosterdsaus en 

satésaus. 

 



Kindermenu’s 

 

Voorgerechten 

Carpaccio           €6,- 

Met sesam mayonaise, crispy Parmezaan, pijnboompitten, spek crumble, 

gemarineerde tomaatjes en sla. 

Kiploempia          €3,5 

Huisgemaakte loempia met knoflook-chili saus. 

 

 

Hoofdgerechten 

Kroket/Frikandel/Kipnuggets       €6,- 

Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Spareribs           €8,-
Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Vissticks           €8,-
Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Spaghetti           €6,- 

Met bolognesesaus, geraspte kaas en een verrassing. 

 

 

 

 

 



 

 

Nagerechten 

Dame blanche         €6,- 

Vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom. 

Peren crumble         €7,- 

Warme peer met speculaas, spijs en vanille ijs. 

Kaat mossel          €7,- 

Vanille ijs met huisgemaakte advocaat en slagroom. 

Spanish coffee cheese-cake       €8,- 

Met Tia maria, karamel, Bastogne hazelnoot en vanille ijs. 

Chocolade          €8,- 

Chocolate chip cookies, chocomousse en witte chocolade ijs. 

 

 

Speciale koffie 

Irish Coffee          €6,75 

Koffie met Jameson whiskey en slagroom. 

French Coffee         €6,75 

Koffie met Grand Marnier en slagroom. 

Spanish Coffee         €6,75 

Koffie met Tia Maria en slagroom. 

Mexican Coffee         €6,75 

Koffie met Kahlúa en slagroom. 

Ouddürpse Koffie         €6,75 

Koffie met huisgemaakte advocaat en slagroom. 


