
VEGA
tomaat, geitenkaas, basilicumdressing en croutons van brioche brood

15.5
GEGRILDE KIP

ananas, zoetzure groenten en kerriemayonaise
15.5

GEROOKTE RIBEYE
breadbeans, zoetzure groenten en za‘atar-mayonaise

16.5
 

parelcouscous, mint en fijngesneden 
groenten

7.5

TWAALF UURTJE

OPEN SANDWICHES

Kids
voor de kleintjes een schatkist gevuld met frietjes,

 appelmoes, mayonaise en keuze uit een miniburger, frikandelletjes of 
kipfingers. 

-
als toetje een lekker ijsje van boerderij Sonneclaer!
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courgettesoep, kipsaté en brioche broodjes met runderribeye
en huisgemaakte eiersalade                  12.5    
         

HALLOUMI (VEGA)              
gebakken halloumikaas, tomatensalade en za’atar-mayonaise      9.5

GEGRILDE KIP           
oude kaas, bacon en remouladesaus             10.5

GEROOKTE RIBEYE    
geroosterde tuinbonen en truffelmayonaise           11.5

COURGETTESOEP (VEGA)

BROODPLANKJE (2p.)
breekbrood met Schildhoeveboter, aioli en tapenade     7.75
BITTERBALLEN
maar dan de echte Bourgondische (8st.)       6
BORRELMAATJES
variatie van bittergarnituur (8st.)        6
NACHO’S
met pittig gehakt, crème fraiche, pepertjes en barbecuesaus    7.5
BORRELPLANK
oude kaas, dun gesneden worst, olijven, zoute pinda’s, Drentse Heideham met
zuurtjes, courgettesoepje, gehaktballetjes met mosterd     8 p.p.

 

BORRELTIJD!

drie spiegeleieren sunny side up met ham of kaas         8.5                 
of gewoon met allebei                9 

GEBAKKEN SPIEGELEIEREN ges�ve�d � bo�enbr�d

ORIENTAL SPICY CHICKENSOEP
rijkelijk gevuld met noodles, paksoi, kip, 

garnalen en gele curry
13.5

ZOETIGHEID
AARDBEIEN YOGHURTTAART
met gemarineerde aardbeien       3.75
CHEESECAKE
met vanillesaus en roomijs       6.5
APPELTAART
met slagroom         3.75
IJSCOUPE AARDBEIEN
vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom     7.5

TAGLIATELLE (VEGA)
met gebakken champignons, spinazie, roomsaus, Parmezaanse Kaas  16.5
TAGLIATELLE
met gebakken zalm, spinazie, roomsaus, Parmezaanse kaas   17.5 
GEGRILDE HAMBURGER (MEDIUM GEGAARD)    
little gem sla, zoetzure groenten, verse friet en Schildhoeve-mayonaise 17.5
GEGRILDE CHEESEBURGER (MEDIUM GEGAARD)     
little gem sla, zoetzure groenten, gebakken ei, gesmolten kaas,   
verse friet en Schildhoeve-mayonaise       18.5
KIPSATÉ XXL (300 GRAM)       
verse friet, zoetzure groenten, atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes  19.5
 

STEVIGE TREK

KROKETTEN
twee bourgondische rundvleeskroketten ges�ve�d met bo�enbr�d en most�d  8.5
twee groentekroketten ges�ve�d met bo�enbr�d en most�d      9.5             

SALADES Ges�ve�d met br�d en bot�

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

MET  EEN  SUPRISE !
OMELET
met oude kaas en boerenbrood              8.5
of met gerookte zalm, bieslook en boerenbrood         9.0

HE
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