
Lunchkaart 

van 12.00 tot 17.00 

Soep en salade   

Soep van de dag      € 3,50 Maaltijdsalade van de dag   € 11,50 

Brood & andere maaltijden 

Diverse soorten brood mogelijk: boerenboterham, pistolet of casino 

Belegd wit bolletje              € 2,25 

Ham, kaas, ei, gebakken ei    

Tosti                  € 3,50 

Ham-kaas, kaas, salami, ham 

Broodje Kroket               € 3,75 

Wit bolletje met een Van Dobben kroket 

Boerenboterham gezond             € 7,50  

Boerenboterham, kaas, tomaat, komkommer, sla en ei 

Uitsmijter                € 8,25 

Ham, kaas, spek, ham-kaas of spek-kaas geserveerd op boerenbrood 

Twee kroketten op brood             € 8,50 

Twee kroketten, twee boerenboterhammen, mosterd en garnituur 

Gerookte zalm met brood             € 10,95 

Boerenboterham, gerookte zalm, rode ui, kappertjes met mierikswortelcrème 

Carpaccio met brood              € 11,95 

Boerenboterham, carpaccio, rode ui, Parmezaanse kaas,  

gefrituurde kappertjes, slamix en pijnboompitten 

Kippendijsaté menu               € 15,00 

Kippendijsaté, portie friet, salade, satésaus, atjar, seroendeng 

Kinderen 

Kipnuggets         Portie friet       € 2,10 

Portie 6 stuks      € 4,50 Sauzen: mayo, ketchup of satésaus € 0,50  

Portie 12 stuks      € 8,00         

Borrel 

Vers afgebakken brood     €   3,50  Garnalennuggets Oriental   €  6,50 

Met aoili, knoflookboter en olijven tapenade    Portie 6 stuks     €  6,50 

Van Dobben Bitterballen      Portie 12 stuks      €12,00 

Portie 6 stuks       €   6,50 Borrelplank Chef’s Choice  per persoon €  7,50 

Portie 12 stuks       € 12,00 Diverse vleeswaren, borrelgarnituur, kazen etc.  

Warm bittergarnituur     €   8,00 

Portie bitterballen, mini kaassoufflés, kipnuggets,  



Kippendijsaté menu                  € 15,00 

Kippendijsaté, portie friet, salade, satésaus, atjar, seroendeng 

Spareribs                     € 19,50 

500 gram spareribs, geserveerd met knoflooksaus en whisky-/cocktailsaus, friet en salade.  

Tournedos met gebakken champignons               € 28,50 

200 gram ossenhaas met gebakken champignons, kruidenboter, friet en salade. 

Kinderen 
Kipnuggets         Portie friet             € 2,10 

Portie 6 stuks     € 4,50  Sauzen: mayo, ketchup of satésaus        € 0,50  

Portie 12 stuks     € 8,00 

Borrel 
Vers afgebakken brood    €   3,50  

Met aoili, knoflookboter en olijven tapenade  

Van Dobben Bitterballen 

Portie 6 stuks      €   6,50 

Portie 12 stuks      € 12,00 

Warm bittergarnituur    €   8,00 

Portie bitterballen, mini kaassoufflés, kipnuggets,  

mini frikandellen 

Garnalennuggets Oriental 

Portie 6 stuks     €   6,50 

Portie 12 stuks      €  12,00 

Borrelplank Chef’s Choice   per persoon €    7,50 

Diverse vleeswaren, borrelgarnituur, kazen etc.  

Hoofdgerechten 

Desserts 

Dame blanche      € 6,75 Ijs met aardbeien     € 6,75 

Coupe met 3 bolletjes vanille ijs, huisgemaakte warme Vanille ijs met verse Hollandse aardbeien 

chocoladesaus en slagroom    

Brownie       € 7,00 Kinderijs      € 3,00 

Chocolade brownie met vanille ijs en slagroom    Twee bollen vanille ijs met lekkere toppings  

Dinerkaart 

Vanaf 17.00 

Heeft u dieetwensen? Meldt het bij ons!  

Soep van de dag                   € 3,50 

Zalm op toast                          € 8,95 

Gerookte zalm met rode ui, kappertjes met mierikswortelcrème op toast 

Carpaccio                   € 9,95 

Carpaccio met rode ui, Parmezaanse kaas, gefrituurde kappertjes, slamix en pijnboompitten 

Voorgerechten 

Vraag naar onze daghap!    €25,00 

Tip van de dag!  

Huisgerookte zalm om mee te nemen 

250 gram         € 10,00 


