DINERKAART (17.00 tot 20.30 uur)

NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN

Kinderijsje
Dame Blanche

€ 3,95
€ 5,50

Gorssels toetje

€ 5,50

Nagerecht ‘De Hoek’

€ 6,75

Carpaccio

€ 8,95

Champignons in bierbeslag

€ 7,25

Met pesto, Grana Padano en pijnboompitten
Krokant gebakken champignons met knoflooksaus

Proeverijtje

Proeverij van diverse kleine voorgerechten

Scampi’s

Met rode peper, knoflookolie en stokbrood

€ 7,25

Met gebakken champignons en ui of met ratatouille
van gegrilde groenten

€ 9,95

€ 16,25
€ 16,95

Kalfslever

€ 17,75

Hollandse Biefstuk

€ 18,95

Rib-Eye

€ 18,95

Met kruidenboter of champignon roomsaus/ pepersaus
Met kruidenboter

€ 2,95
€ 4,25
€ 4,25

Jutter koffie

€ 5,50

Irish Coffee

€ 5,95

French Coffee

€ 5,95

Spanish Coffee

€ 5,95

Koffie met kruidenbitter
Koffie met Texelse juttertje

Koffie met Tia Maria

€ 18,95

Sliptong

€ 18,95

Dorade

€ 18,95

Op de huid gebakken met groene kruiden vinaigrette

Latte Macchiato
Ice-coffee
Gorsselse koffie

Alle hoofdgerechten vlees/vis worden geserveerd met gebakken
aardappeltjes, frites, rauwkost en warme groenten

Angus burger
Vega burger

€ 13,95

Vis burger

€ 13,95

Pulled Pork

€ 13,95

Met verschillende gegrilde groenten
Met sla, komkommer, tomaat, augurk en ravigottesaus

SCHOTELS

Met sla, tomaat en barbecuesaus

Shoarma

€ 12,75

Fish & Chips

€ 15,25

Vegetarische lasagne

€ 12,75

Met olijven, walnoot en honing

Weekspecial

€ 10,75

Met rode peper, knoflookolie en stokbrood

Met knoflook- of shoarmasaus, frites en rauwkost
Gebakken scholfilet met ravigottesaus, frites en rauwkost
Met rauwkost

BIJGERECHTEN
Gebakken champignons en ui
Champignonroomsaus
Pepersaus

€ 4,75
€ 3,75
€ 3,75

Geitenkaas salade

ELKE DINSDAG
Schnitzel

€ 10,95

Geserveerd met frites en rauwkost

Club sandwich zalm

€ 7,75
€ 10,25
€ 6,25

UITSMIJTERS (op twee sneetjes oerbrood wit of bruin)
Uitsmijter

€ 6,75

Uitsmijter de hoek

€ 9,25

Boerenomelet met brood

€ 8,25

Met ham/kaas en/of rosbief
Met rosbief, huzarensalade, gebakken champignons en ui
Met champignon, ui, paprika en spek

BROODJES

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

Gezond
Zalm

€ 6,25
€ 6,75

Gerookte paling
Carpaccio

€ 7,25
€ 6,25

Kip Teriyaki

€ 7,25

Met kappertjes, rode ui, ei en dillesaus

ELKE WOENSDAG
Biefstuk

€ 10,95

Geserveerd met frites en rauwkost

Met pesto, Grana Padano en pijnboompitten
Kipfilet, sesamzaad, paprika, taugé en bosui

UIT DE GRILL (keuze uit panini of oerbrood wit/bruin)
Caprese

€ 6,95

Hete kip

€ 6,95

Ham/kaas

€ 5,95

Español

€ 6,95

Met pesto, mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico

Met chorizo, kruidenkaas, paprika, ui, kaas en salsa

€ 14,95

Biefstukreepjes

€ 14,95

Caprese

Met mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico

Geserveerd met huzarensalade

€ 12,95

Scampi’s

€ 12,95

ELKE DONDERDAG
Fish & Chips

€ 10,95

Geserveerd met frites en rauwkost

PANNENKOEKEN
Naturel

€ 6,75

(Per extra ingrediënt spek, kaas of appel € 0.75 meerprijs)

SOEPEN (geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Frites met snack

€ 7,95

Kinderpannenkoek

€ 7,95

FRITES (op twee sneetjes oerbrood wit of bruin)

Ook vegetarisch te bestellen.
Heeft u een voedselintolerantie of allergie?
Meld het bij onze bediening.

€ 7,75

(oerbrood wit of bruin)

SALADES (geserveerd met frites)

Tomatensoep ✓
Mosterdsoep
Soep van de dag

Inclusief kinderijsje

Club sandwich kip

Met kip, paprika, rode ui, kaas, sambal en spikkel/chilisaus

Met champignon, paprika, rode ui en kruidenboter

KINDERMENU
Inclusief kinderijsje

€ 13,95

Met sla, tomaat, augurk, bacon, kaas, champignon, ui en barbecuesaus

€ 9,95

Kipsaté met toast en salade
2 Van Dobben kroketten met brood

DE HELE DAG DOOR (12.00 tot 20.30 uur)
ITALIAANSE BOL (geserveerd met frites en rauwkost)

Twaalf uurtje

Met zalm, sla, komkommer, ei en dillemayonaise
(oerbrood wit of bruin)

€ 5,50

Koffie met Grand Marnier

Zalmfilet

2 stuks sliptong met dillesaus

Cheesecake

LUNCHTIPS

Met kip, bacon, sla, tomaat, paprika en spikkel/chilisaus
(oerbrood wit of bruin)

€ 6,75

Koffie met Tullamore Dew

HOOFDGERECHTEN VIS
Op de huid gebakken met hollandaisesaus

Crème Brûlée

LUNCHKAART (12.00 tot 17.00 uur)

Soep, kroket, een gebakken ei op een sneetje brood
met rosbief en huzarensalade

DIVERSE KOFFIE’S

€ 16,95

Met spek en ui

Een creatie van de kok

Met ijs en slagroom

Saté van Varkenshaas

Met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek

IJs met advocaat, boerenjongens en slagroom

Met ijs en karameltopping

HOOFDGERECHTEN VLEES
Schnitzel
Kippendijen

IJs met chocolatopping en slagroom

DE HOEK
Aanbiedingen

Frites met een snack

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

3 GANGEN MAANDMENU
v.a. € 4,25

Vraag onze bediening naar de inhoud
en prijs van het actuele maandmenu.

Heerlijk
Menu

