
DINERKAART 

 
Huisgemaakt Beemster uiensoep met crouton van kaas  6,50 

Huisgemaakte tomatensoep     5,50
  

 

   
Carpaccio van het Beemster rund               11,25 
Met pesto, Beemster kaas en pijnboompitten 

Trio van gerookte paling, zalm en Hollandse garnalen                 15,25 
Met een zachte cocktailsaus en toast 

Hollandse garnalen cocktail                14,00 
Geserveerd met toast

 
 
Gegratineerde champignons                10,20 
In kruidenboter, gebakken hele champignons  
met oude Beemster kaas gegratineerd  
Surf & Turf  
Combinatie van ossenhaaspuntjes met knoflook garnalen         11,20 

Gebakken gamba’s 
In piri piri saus met groenten                11,20 

 
Kip op stok      15,00 
Gemarineerde kipfilet met huisgemaakte  
pindasaus, kroepoek en atjar   

Huisgemaakte varkenshaassaté    16,00 
Gemarineerde varkenshaas met huisgemaakte  
pindasaus, kroepoek en atjar 
 
Onderstaande hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur, salade en groenten tenzij anders vermeld. 
 
Spareribs       19,00 
Riante portie boterzachte gemarineerde spareribs 
Geserveerd met 2 koude sausjes  
 
Tournedos Kavel II     25,50 
Ossenhaas van 225 gram in de boter gebakken  
met naar keuze gebakken uien, champignons,  
warme peper- of stroganoffsaus 
 
Fajitas Mexicana     18,00 
Tortilla`s met Mexicaans gekruide kipfilet en groente 
met bijpassende sauzen 
 
Kogelbiefstuk      19,95 
Met naar keuze gebakken uien, champignons,  
warme peper- of stroganoffsaus 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Zalmfilet      17,75 
Op de huid gebakken zalmfilet met beurre blanc saus 
 
Sliptong 3 stuks      19,50 
3 in de roomboter gebakken sliptongen op klassieke wijze 
   

 

 
Caesar Salade op een eetbaar bord geserveerd  12,50  
Met kipfilet, Ceasar dressing, Parmezaan en croutons 

                             
Salade favoriet op een eetbaar bord geserveerd 12,50 
Onze welbekende geitenkaas salade met gerookte zalm 
en bacon 
 

 

 
Pasta strudel  
Gevuld met spinazie en ricotta kaas, overgoten met een  
saus van zongedroogde tomaten   15,75 
 
Romige risotto      15,75  
met bospaddenstoelen   
       

 
Frikadel met frites en appelmoes    7,50 
 
Kroket met frites en appelmoes     7,50 
 
Kipnuggets met frites en appelmoes    7,50 
 
Visvingers met frites en appelmoes    7,50 
 
Alle inclusief een ijsje toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen u ten alle tijden uw allergie aan onze medewerkers 
kenbaar te maken. Wij kunnen nooit 100% garantie geven op 
allergenen vrije producten. 
 


