Voorgerechten
Brood met huisgemaakte kruidenboter, aioli
en tapenade

€

5,25

Soepen geserveerd met stokbrood:
- vissoep met veel vis en garnituur van garnalen en lente-ui
- tomatensoep met garnituur van kaas-kruidenboter-room
- soep van de dag met bijpassend garnituur

€
€
€

6,75
5,75
5,75

Koude vis geserveerd met toast en boter:
- gerookte paling
- gerookte Noorse zalm

€ 11,50
€ 9,75

Gebakken gamba’s met stokbrood

€ 10,75

Rundercarpaccio gegarneerd met pijnboompitten,
oude kaas en balsamico-dressing

€ 10,50

Tapas voorgerecht voor 2 personen:
zalm – soep – gamba’s – carpaccio–
brood – olijven – chorizo

€ 22,50

Heeft u vragen over allergenen informeer er naar bij onze
medewerkers.

Hoofdgerechten
Visspecialiteiten
Hele schol gebakken in boter :
- naturel met huisgemaakte remouladesaus
met een garnituur van garnalen, spek en ui

€ 19,00
€ 21,75

Gebakken kabeljauw met een heerlijke zachte mosterdsaus

€ 19,50

Gamba’s in kruidenboter met knoflook gebakken,
afgeblust met witte wijn

€ 20,50

Zalm, gestoofd in folie, met groenten, witte wijn en
kruidenboter

€ 22,50

Drie gebakken slibtongetjes met verse huisgemaakte
remouladesaus

€ 22,50

Deze gerechten worden geserveerd met:
gebakken aardappelen, frites, salade en groente

Hoofdgerechten
Vleesspecialiteiten van de grill
Entre-côte Jacques met een garnituur van spek,
ui, paprika en champignons, afgeblust met cognac € 22,50
Spare-ribs uit de oven met knoflooksaus

€ 19,75

Malse tournedos met een huisgemaakte pepersaus € 26,50
Kipspies met smakelijke satésaus

€ 19,50

Vleesschotel , bestaande uit
een mix van bief, kipfilet, varkenshaas
met knoflooksaus en kruidenboter

€ 23,50

Medaillons van varkenshaas gegarneerd met
gebakken knoflookchampignons

€ 19,75

Hylper schnitzel met een garnituur van gebakken
ui, paprika, champignons en spek

€ 19,75

Deze gerechten worden geserveerd met:
gebakken aardappelen, frites, salade en groente

Specials
Tapas schotel voor 2 personen:
Varkenshaas met pepersaus – kippeboutjesbief teriyaki – zalm – gamba’s – vis van de dag

geserveerd met gebakken aardappelen,
frites en sla

€ 45,00

Maaltijdsalade Kip met:
Kip,stokbrood, 3 soorten sla, zontomaat, spekjes, pijnboompitten, komkommer enz

€ 15,00

Vegetarische gerechten
Gevulde aubergine met champignons-paprika-ui,
gegratineerd met tomatensaus en kaas

€ 18,00

Envelop van bladerdeeg gevuld met spinazie,
geserveerd met een gepofte aardappel

€ 18,00

Deze gerechten worden geserveerd met:
frites, salade en groente

Kindergerechten
(tot 12 jaar)

Visfilet
Spare ribs
Schnitzel
Deze gerechten worden geserveerd met:
frites, gebakken aardappelen, appelmoes en sla

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

Nagerechten
Brownie met een bol roomijs en slagroom

€ 6,75

Dame Blanche

€ 5,75

* vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Huisgemaakt appeltaartje met kaneelijs en slagroom € 6,50
IJstrio

€ 6,50

* vanille-ijs – yoghurtbosvruchtenijs, passievruchtsorbetijs en slagroom

Vanille ijs met slagroom

€ 4,50

IJs met verse vruchten en slagroom

€ 6,50

* sorbet- en yoghurtijs met verse vruchten en slagroom

Kinderijsje

€ 4,00

Huisgemaakte cheese-cake met een toef slagroom

€ 3,75

(indien voorradig)

Hylper coffee (hindelooper likeur)
Irish coffee (whisky)
French coffee (cointreau)
Italian coffee (amaretto)
Dockumer kofje (beerenburg)
Koffie met een likeur naar keuze

€
€
€
€
€

6,50
6,50
6,50
6,50
5,75

