
 

Extra afhaal/bezorgkaart        
 

Door de landelijke corona maatregelen zijn de openingstijden van ons restaurant beperkter.  

Tóch is het mogelijk om gerechten uit ons restaurant te bestellen! Hieronder vind je namelijk  

een lijst met heerlijke (restaurant) gerechten, welke je tijdelijk als afhaal/bezorgen kan bestellen!  

Deze gerechten zijn te bestellen van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 tot 20:00 uur 

 

OVERZICHT 

Gekoelde frisdrank:   Coca Cola of Fanta      € 2,00 

Gekoelde frisdrank:  Red Bull      € 2,50 

Gekoeld bier:    Heineken bier      € 2,50 

 

Mosterdsoep:   Met spekjes en bosui      € 3,50 

Tomatensoep:   Met zure room en bosui     € 3,50 

3 Soorten brood:   Stokbrood, waldkorn, flatbread en  

smeersels (Twee personen)     € 6,50 

 

Ceasar salade:   Gemengde salade met croutons, ansjovis,  

Parmezaanse kaas, spekjes en ei    € 6,25 

Carpaccio salade:   Met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,  

rode ui, pesto en balsamico     € 7,50 

 

Poké bowls: 

Krokante kip:    Met mango, wortel, komkommer, spekjes,  

mais, rijst en sojasaus.     € 9,00 

 

(Vega) Geitenkaas:   Met mais, komkommer, wortel, walnoot,  

honing, rijst en sojasaus.     € 9,00 

 

Gerookte zalm:   Met mais, komkommer, wortel, avocado, bosui,  

rijst en sojasaus.      € 10,00 



 

 

 

 

Kippendij saté:   Met pindasaus, friet en mayonaise    € 11,00 

Spareribs:    Met friet, salade en knoflooksaus    € 16,50 

Schnitzel:  Mmet garnituur van champignons ui en spekjes  

gebakken aardappeltjes of friet, mayonaise   

en salade        € 12,50 

Ossenhaaspuntjes:   Met stroganoffsaus, gebakken aardappeltjes of  

friet, mayonaise en salade     € 16,50 

Mixed Grill:    Kippendij saté, gegrilde kip, spareribs, ossehaas,  

bacon, ui ringen, paprika, gebakken aardappeltjes  

of friet, salade en knoflooksaus    € 22,50 

Zalmfilet:    Met kruidenkorst, gebakken aardappeltjes of friet  

en salade       € 16,50 

Varkenshaas medaillons:  Met champignon roomsaus, gebakken aardappeltjes  

of friet en salade      € 15,50 

 

Pasta ovenschotel:   Met penne, kip, salami, groenten, rode pesto  

en veel kaas       € 13,50 

  

Frikandel           € 1,75 

Frikandel speciaal          € 2,25    

Van Dobben kroket          € 2,25  

Broodje kroket          € 3,00 

 

 

 



 

 

 

 

Broodje hamburger speciaal:  Met sla, tomaat, komkommer, augurk,  

rode ui en hamburger saus       € 4,50 

Broodje hamburger bacon:   Met sla, cheddarkaas, gebakken ei, rode ui,  

tomaat, augurk, bacon en hamburger saus     € 5,50 

Warme bittergarnituur:   25 stuks bestaande uit, bitterbal, nasi/bami  

hapje, mini frikandellen, kipnuggets en  

ui ringen         € 20,00           


