LUNCHKAART
12.00 tot 17.00 uur

BROODJES

LUNCHTIPS

keuze uit wit of bruin oerbrood, pistolet,
Italiaanse bol, boerenbol of waldkorn

alle lunchtips zijn met wit of
bruin oerbrood

Gezond 6.95
ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei
en spikkelsaus

Twaalf uurtje 10.95
soep, kroket, gebakken ei op een sneetje
brood met rosbief en huzarensalade

Zalm 7.25
met kappertjes, rode ui en
dillemayonaise

Club sandwich kip 8.75
kip, bacon, sla, tomaat, paprika en
spikkel/chilisaus

Carpaccio 6.95
met pesto*, Grana Padano en
pijnboompitten

Club sandwich zalm 8.75
zalm, sla, komkommer, ei en
dillemayonaise

*ook mogelijk met truffelmayonaise i.p.v. pesto

Kip Teriyaki 7.95
kipfilet, sesamzaad, paprika, taugé en
bosui

UITSMIJTERS

op twee sneetjes wit of bruin oerbrood
Uitsmijter 6.95
met ham, kaas en/of rosbief
Uitsmijter De Hoek 9.75
met rosbief, huzarensalade en gebakken
champignons en ui
Boerenomelet 9.25
met champignons, ui, paprika en spek
ook vegetarisch te bestellen

Kipsaté 10.75
met toast en salade
Van Dobben kroketten 6.75
twee Van Dobben kroketten met brood

SOEPEN

alle soepen worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter
Tomatensoep 5.25
met gehaktballetjes
Mosterdsoep 5.25
met gebakken spekjes
Soep van de dag 5.25
elke dag gevarieerde soep
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UIT DE GRILL

keuze uit wit of bruin oerbrood of panini
Caprese 7
pesto, mozzerella, tomaat, basilicum en
balsamico
Hete kip 7.25
kip, paprika, rode ui, kaas, sambal en
spikkel/chilisaus

BURGERS

alle burgers worden geserveerd met
frites en rauwkost
Angus burger 14.95
met sla, tomaat, augurk, bacon, kaas,
champignons en ui
Vega burger 14.95
met verschillende gegrilde groenten

Ham/kaas 5.95
geserveerd met huzarensalade

Pulled Pork burger 14.95
met sla, tomaat en barbecuesaus

SALADES

PANNENKOEKEN

alle salades worden geserveerd met
frites
Geitenkaas 13.95
met olijven, walnoot en honing
Scampi’s 15.95
gebakken in knoflookolie met rode peper
Biefstukreepjes 15.95
met champignons, paprika en rode ui
Caprese 13.95
met mozzerella, tomaat, basilicum en
balsamico

ook vegetarisch te bestellen

Pannenkoek naturel 7.75
meerprijs voor kaas, spek, appel €1.00

VOOR DE KLEINTJES
Boevenbord 0.00
een leeg bordje met bestek, om iets van
andermans bord te stelen
(wel aan eigen tafel)
Kinderpannenkoek 7.95
belegd met lekkers
inclusief kinderijsje
Kinderpatat met snack
inclusief kinderijse

7.95

Visje en frietje 8.95
gebakken scholfilet met een frietje

SPECIALS
WEEKSPECIAL 11.75
wekelijks een nieuwe schotel

DINSDAG

SCHNITZEL
Elke dinsdag voor slechts €11.95
geserveerd met frites en rauwkost

WOENSDAG

BIEFSTUK
Elke woensdag voor slechts €11.95
geserveerd met kruidenboter, frites en rauwkost

DONDERDAG

FISH & CHIPS
Elke donderdag voor slechts €11.95
geserveerd met frites en rauwkost

MAANDMENU

vraag onze bediening naar de inhoud en prijs
van ons actuele 3-gangen maandmenu

DINERKAART
17.00 tot 20.30 uur

VOORGERECHTEN
Carpaccio 9.95
met pesto*, Grana Padano en
pijnboompitten
*ook mogelijk met truffelmayonaise i.p.v. pesto

Champignons Dordogne 8.25
krokant gebakken champignons in
bierbeslag, met huisgemaakte
knoflooksaus
Proeverijtje 8.25
proeverij van diverse kleine
voorgerechten
Scampi’s 10.50
gebakken in knoflookolie met rode peper
geserveerd met stokbrood

SOEPEN

alle soepen worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter
Tomatensoep 5.25
met gehaktballetjes
Mosterdsoep 5.25
met gebakken spekjes
Soep van de dag 5.25
elke dag gevarieerde soep
ook vegetarisch te bestellen
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alle hoofdgerechten worden geserveerd
met gebakken aardappeltjes, frites,
rauwkost en warme groenten

HOOFDGERECHTEN HOOFDGERECHTEN
VLEES
VIS
Schnitzel

17.25

Kippendijen 17.95
met gebakken champignons en ui of
ratatouille van gegrilde groenten
Varkenshaassaté 17.95
met satésaus, gebakken uitjes en
kroepoek
Kalfslever 18.45
met gebakken spek en ui
Hollandse biefstuk 19.95
met pepersaus, champignonroomsaus of
kruidenboter
Rib-eye 19.95
met kruidenboter

Zalmfilet 19.95
op de huid gebakken met
hollandaisesaus
Sliptong 19.95
twee stuks sliptong met dillemayonaise
Dorade 19.95
op de huid gebakken met groene
kruiden vinaigrette

BIJGERECHTEN

Pepersaus 3.75
Champignonroomsaus 3.75
Gebakken champignons en ui 4.75
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SCHOTELS

Shoarma 13.75
met knoflook- en shoarmasaus
geserveerd met frites en rauwkost
Fish & Chips 16.25
gebakken scholfilet met ravigottesaus
geserveerd met frites en rauwkost
Vegetarische lasagne 14.75
gevuld met diverse groenten
geserveerd met rauwkost

BURGERS

alle burgers worden geserveerd met
frites en rauwkost
Angus burger 14.95
met sla, tomaat, augurk, bacon, kaas,
champignons en ui
Vega burger 14.95
met verschillende gegrilde groenten
Pulled Pork burger 14.95
met sla, tomaat en barbecuesaus

ook vegetarisch te bestellen
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SALADES

alle salades worden geserveerd met
frites
Geitenkaas 13.95
met olijven, walnoot en honing
Scampi’s 15.95
gebakken in knoflookolie met rode
peper
Biefstukreepjes 15.95
met champignons, paprika en rode ui
Caprese 13.95
met mozzerella, tomaat, basilicum en
balsamico

VOOR DE KLEINTJES
Boevenbord 0.00
een leeg bordje met bestek, om iets van
andermans bord te stelen
(wel aan eigen tafel)

Kinderpatat met snack
kinderijsje achteraf

7.95

Kinderpannenkoek 7.95
belegd met snoepjes
kinderijsje achteraf
Visje en frietje 8.95
gebakken scholfilet met een frietje

ook vegetarisch te bestellen
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NAGERECHTEN
Dame Blanche 5.95
ijs met warme chocoladetopping en
slagroom
Gorssels toetje 5.95
ijs met advocaat, boerenjongens en
slagroom

KOFFIE MET EEN
BORREL
Gorsselse koffie
Gorsselse kruidenbitter 4.50
Jutter koffie
Texelse jutter 4.50

Nagerecht De Hoek 7.25
zoete creatie van de chef

French coffee
Grand Marnier 6.25

Crème Brûlée 7.25
met ijs, karameltopping en slagroom

Irish coffee
Irish Whiskey 6.25

Cheesecake 5.75
met ijs, aardbeientopping en slagroom

Italian coffee
Disaronno 6.25

Kinderijsje 4.25
dierenbeker gevuld met ijs

Spanish coffee
Tia Maria 6.25

Vraag het personeel naar de nagerechten
buiten de kaart om

Baileys coffee
Baileys 6.25

