
Lunch… 
van 11.30 to 16.00 

 

Kopje soep… 
• Soep van de dag      6,25 

   Met brood & kruidenboter 

• Pommodori tomaten soep     6,95 

  Met brood & kruidenboter 

 

Versgebakken broodje… 
Keuze uit grof gesneden wit, donker of spelt brood: 

• Rundvlees kroketten       7,95 

   Van Dobben rundvleeskroketten met Franse mosterd 

• Kalfsvlees kroketten     8,95 

   Van Dobben kalfsvlees kroketten met mosterd 

• Kreeften kroketten      9,95 

   Van de Heeren van Loosdrecht met cocktail saus 

• Vegetarishe kroketten     8,95 

   Groente kroketten met pittige mosterd mayonaise 

 
Hamburger specialiteiten: 
• Pita bol met runder hamburger   13,50 

    Belegd op z’n Mexicaans 

• Runder hamburger op zachte bun   13,50 

   Met spek, ui, champignons, salade, augurk en kaas 

• Pita bol, met vegetarishe rode bieten burger 14,50 

Met salade , augurk en Blue de Wolvega 

De hamburgers worden geserveerd met friet en salade. 



 

Op steen gebakken Italiaans 
Flatbread met … 
• Tonijn salade huisgemaakt     9.95 

   Met kappertjes, rode ui, augurk, appel, komkommer  

   & wasabi mayonaise 

• Carpaccio van rund     9.95 

    Met gedroogde tomaatjes, rucola Alde Fryske kaas,  

   pijnboompitten,    huisgemaakte perstoi & truffelmayonaise 

• Gebakken paddenstoelen    11,50 

   Met ham, knoflook, bosui & salade 

  ** Of vega met brie 

• Gebakken kipreepjes      12.50 

Met ui, paprika, champignons, sriracha saus & salade 

• Gezond        9.95 

Met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, rode ui & mosterddressing 

• Geitenkaas       11.50 

Warm uit de oven met spek, honing & salade 

• Pittig Mexicaans     11.50 

Met tomatensalsa, rul gehakt, kaas, guacamole & tortilla chips 

 

Een uitsmijter… 
Met 3 gebakken eieren en keuze uit grof gesneden wit, 

donker of spelt brood 

• Boerenham       9.45 

• Kaas         9.45 

• Boerenham & kaas      9.45 

• Teernstra       10.45 

  Met boerenham, spek, tomaat & kaas 



 

Speciaal aanbevolen: 
• Tosti ham & kaas      5.95 

• Teernsttra vissalade     15.25 

            Met Gamba’s aalm en makreel 

• Vegetarishe maaltijd salade   15,25 

Met Bleu de Wolvega en paddenstoelen  

    

• 12 uurtje      11,50 

             ½ kopje dag soep + broodje gezond + broodje kroket 

 

 

 

       

 

      Espresso Martini 
           Koffielikeur, vodka & Espresso 

  
                                                    Pornstar Martini 
           Vodka, passievrucht & limoen 
 

      Strawberry Mikshake Daquiri 
           Rum, aardbei & limoen 
 

                                                                   Bring me back to Bali 
           Vodka, pandan, passievrucht & thee  
          

                     € 8,25   


