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LUXE BELEGDE
BROODJES 
Carpaccio van Black Angus rund   9,75
truffelmayonaise, gemengde sla en Parmezaanse kaas

Twentse beenham   9,75
frisse koolsalade, rode ui en appel

Club sandwich  12,50
kaas, gerookte kip, spek, gebakken ei, tomaat, komkommer en frites 

Twentse bunkerkaas  9,25
walnoten, gemende sla en appelstroop  

Brie uit de oven  9,50
abrikozen en geschaafde amandelen

Gerookte zalm   12,50
appel en roomkaas met bieslook

Wrap  9,25
geroosterde paprika, pijnboompitten, gemende sla en hummus spread

Geserveerd op rustiek wit of meergranen landbrood 
Op aanvraag kunnen alle broodjes glutenvrij geserveerd worden
 

vegetarisch
lactosevrij 
glutenvrij

Heeft u een allergie voor bepaalde ingrediënten,  
laat het ons dan vooraf weten. Wij passen,  
waar mogelijk, de gerechten voor u aan.



KNAPPERIGE
TOSTI’S
Zwitserse Käseschnitte       *     8,50 
landbrood besprenkeld met witte wijn, tomaat en   
kaas uit de oven, geserveerd met een gebakken ei    

 
Tosti met paddenstoelen        *    7,50
Roquefort en uienmarmelade 

Tosti met ham en kaas      6,25 
van ambachtelijk landbrood   

* deze gerechten hebben een langere bereidingstijd

HUISGEMAAKTE
SOEPEN
Tomatensoep     6,75 
croutons en zachte room 

Mosterdsoep     6,75
Zwolse mosterd, krokante spekjes en croutons 

Soep van het seizoen                                          7,25
afgestemd op het jaargetijde 

Oosterse mihoensoep                          8,00
kip, bosui, sojabonen en mihoen 

Geserveerd met ambachtelijk brood en kruidenboter



MAALTIJD
SALADES
Salade met ossenhaaspuntjes        16,50
champignons, Parmezaanse kaas, bosui en teriyakisaus

Salade met gerookte kip  14,50
gemengde sla, bacon en gebakken ei
 
Salade met zalm en gamba’s                16,00
gemengde sla, mango en chilisaus

Vegan Salade 14,50
kikkererwten, little gem, appel, tomaat en citroen-soja dressing

Salade van het seizoen  16,00
salade met ingrediënten van het seizoen

Geserveerd met ambachtelijk brood en kruidenboter

vegetarisch
lactosevrij 
glutenvrij

Heeft u een allergie voor bepaalde ingrediënten,  
laat het ons dan vooraf weten. Wij passen,  
waar mogelijk, de gerechten voor u aan.



WARME 
GERECHTEN 
Black Angus burger  16,00
kaas, ui, champignons, salade en frites

Steak Frites  22,50
entrecote, salade en frites

Vispannetje  22,50
roomsaus, salade en frites

Noodles   16,50
gevarieerde groenten met teriyakisaus

Rundvleeskroketten   10,50
2 kroketten met landbrood en honing-mosterdsaus

Geitenkaaskroketten                                                                                  12,50
4 kleine kroketjes met landbrood en tomaten-jam

Uitsmijter  9,50
ham, kaas en / of rosbief

Uitkijk lunch                        11,50
glas seizoenssoep, quiche en frisse salade

Schaaltje frites met mayonaise     3,00



IJS & 
DESSERTS 
Ambachtelijk boerenroomijs  6,50
drie bolletjes vanille-ijs met slagroom   

Sorbet 7,50
drie bolletjes sorbetijs, vers fruit en slagroom  

 
Fruit bowl 7,50
seizoensfruit, Griekse yoghurt en granola
  
Uitkijk dessert 12,50
proeverij van diverse desserts

Koffie Gourmand 9,50
koffie naar keuze met drie zoete lekkernijen

KINDER
MENU
Keuze uit een pannenkoek of                                                                       
frietjes met een kroket, frikandel of kipnuggets                                     9,50
inclusief een groot glas Ranja en verrassing  
              
Kinderijsje met Smarties     4,50



HIGH TEA 
Glas met bouillon, quiche en warm gerechtje  

Vers gebakken broodjes met verschillende spreads

Wrap met carpaccio en wrap met gerookte zalm

Scones met marmelade en clotted cream

Taartjes en zoete lekkernijen

Diverse smaken losse thee en smoothie

High Tea: € 24,50 per persoon
Kinder High Tea: € 14,00 per kind

 

De High Tea kan in aangepaste vorm vegetarisch, glutenvrij, 
lactosevrij of suikervrij geserveerd worden. 

Een combinatie van deze dieetwensen is bij een High Tea niet mogelijk. 
Dieetwensen vernemen wij graag bij uw reservering.

Reserveer uw High Tea  
minimaal 1 dag van tevoren
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