
 

 

 

Panini’s 
Panini ham/kaas    €4,00 

Panini Hawai     €4,50 

Panini geitenkaas met honing   €4,50 

 

Boerenbol of Ciabatta 
Ham of kaas     €4,00 

Tonijnsalade met kappertjes en rode ui  €4,50 

Beenham met honingmosterdsaus  €4,50 

Geitenkaas met honing   €5,50 

“Paasdal” Gezond    €5,50 

 

Bittergarnituur 
Portie bitterballen  (8 stuks)  €4,00 

Portie minikaassoufflés   (8 stuks)  €4,25 

Portie loempiaatjes    (8 stuks)  €4,25 

Portie bittergarnituur  (16 stuks)  €8,25 

 

Uitsmijters 
 Uitsmijter kaas     €6,50 

 Uitsmijter ham of spek    €6,50 

 Uitsmijter “Paasdal”  €7,50 

          Uitsmijter met ham, spek en kaas.  

            Alles meegebakken. 

  

Snacks 
Kroket, frikadel of kaassoufflé   €1,80 

Broodje kroket of frikadel   €2,50 

Broodje hamburger    €4,50 

Bordje patat met mayonaise   €2,50 

Bordje patat oorlog of speciaal   €2,75 

 

Kids 
Poffertjes       €3,75 

Kinderpannenkoek    €4,00 

Patat met kroket en appelmoes   €4,75  

Patat met frikandel en appelmoes   €4,75 

Patat met kaassoufflé en appelmoes    €4,75 

Patat “Paasdal” met snack naar keuze   €6,50 

           en vers fruit 

 

 

 

 

Pannenkoeken 
Pannenkoek naturel                                            €5,00 

Appelpannenkoek    €6,00 

Appel met rozijnen en kaneel   €7,00 

Appel met spek, ham of kaas       €7,00 

Appel met spek en rozijnen         €8,00 

Appel met spek en kaas        €8,00 

Appel met spek en ham     €8,00 

 

Kaaspannenkoek          €6,00 

Kaas met ananas              €7,50 

Kaas met tomaat en ui                 €7,50 

Kaas met spek               €7,00 

Kaas met ham               €7,00 

Kaas met ui, paprika en champignons    €8,00 

  

Spekpannenkoek                      €6,00 

Spek met appel                     €7,00 

Spek met kaas en ananas              €8,00 

Spek met champignons en ui         €8,00 

Spek met champignons en ananas           €8,50 

Spek met ui, paprika, champignons en kaas   €8,75 

Ananas met meloen en chocoladesaus      €8,75 

Vers fruit met frambozensaus             €8,75 

Warme kersen, vanille-ijs en slagroom     €9,7

Heeft u een allergie of een bepaald dieet? 

Laat het ons weten! 

 

Naast deze kaart serveren wij verschillende 

gerechten buiten de kaart om. Vraag naar 

meer informatie. 

Het beslag van onze pannenkoeken wordt 

gemaakt van biologische eieren,  melk en vers 

gemalen tarwe van korenmolen de Zandhaas. 

 



 

 

 

Voorgerechten 
Broodplankje                                                       €4,20 

           Bruine boerenbol en witte Ciabatta           

           met tapenade en kruidenboter 

Uiensoep                                                             €4,50 

          Met crouton van kaas en verse kruiden 

Bospaddenstoelensoep                                      €4,50 

          Licht gebonden soep van diverse soorten     

          paddenstoelen 

Griekse salade                                                     €6,75 

          Frisse salade met o.a. feta, olijven,  

          en croutons 

          Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht          €12,50 

Geitenkaas salade                                               €6,75 

          Salade met lauwwarme geitenkaas,  

          honing, noten en croutons 

          Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht          €12,50  

Mosselen gebakken in kruidenboter                  €7,25 

          Gewoon lekker met roerbakgroenten 

Gamba piri-piri                                                     €9,75 

          Pittig gemarineerde gamba’s in  

          knoflookolie 

 

Plateservice 
Mosselen gebakken in kruidenboter                 €14,50 

          Mosselen met roerbakgroente en  

         ravigotesaus 

Schnitzel                                                              €15,00 

          Krokante schnitzel van 250 gram met een    

          keuze uit zigeuner-, peper- of   

          champignonroomsaus 

Saté van de haas                                                €15,50 

          Malse saté op eigen wijze gemarineerd 

          met cassave chips en pinda’s 

Deze gerechten worden geserveerd met frisse salade 

en frites 

         

 

 

Hoofdgerechten Vlees 
Ierse biefstuk                                                       €18,00 

           Malse Black Angus met pepersaus 

Lamshaasjes                                                        €18,50 

           Gemarineerde lamshaasjes met koude 

           knoflooksaus 

Kalfsentrecote                                                     €19,50 

           Rosé gebakken kalfsentrecote  

           gegratineerd met brie de meaux en  

           rode wijnsaus 

 

Hoofdgerechten Vis 
Zonnevis                                                             €17,50 

            Met frisse dillesaus 

Doradefilet                                                          €17,50 

            Met groene kruidenolie 

Rode Mulfilet                                                       €18,50 

            Met een saus van limoen, yoghurt en 

            crème fraiche 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frisse 

salade, groenten- en aardappelgarnituur 

 

Hoofdgerechten Vegetarisch 
Gebakken Camembert                                       €14,50 

            Camembert met een saus van rode   

             vruchten 

Vegetarische saté                                               €14,50 

            Vegetarische saté met cassave chips en  

             pinda’s 

Paddenstoelenpasta                                           €15,50 

            Tagliatelle met diverse soorten  

            paddenstoelen, bosuitjes en courgette 

Deze gerechten worden geserveerd met frisse salade 

en frites 

 

 

Onze kok kookt op de klassieke Franse manier met zijn eigen twist. De gerechten worden gemaakt 

met liefde voor het vak. In de keuken wordt uitsluitend gewerkt met verse en eerlijke producten 

en ingrediënten en maken onze sauzen en dressings allemaal zelf. Wij geven de voorkeur aan 

biologische groenten en fruit en dat proef je! 



 

 

 

Desserts 
Vanille-ijs met slagroom                                        €4,00 

Dame Blanche                                                      €5,00 

Kaneelparfait                                                         €6,00 

Passievruchten bavarois                                       €6,00 

Sorbet met vers fruit                                             €6,00 

Coupe Paasdal                                                      €6,50 

          Vanille-ijs met advocaat, karamelsaus 

          en slagroom 

 

Uit de gebaksvitrine 
Keuze uit diverse soorten gebak            vanaf    €2,50 

 

Speciale koffie’s 
Irish Coffee met whiskey                                       €5,50 

French Coffee met Gran Marnier                         €5,50 

Spanish Coffee met Tia Maria                               €5,50 

Dutch Coffee met stroopwafellikeur                    €5,50 

NUH Coffee met Calvados                                   €6,50 

Kiss of Fire met Cointreau en Tia Maria                €6,50 

 

Warme dranken 
Thee                                                                      €1,80 

Koffie, Espresso                                                     €2,00 

Cappuccino, Koffie verkeerd                                €2,20 

Warme chocolademelk                                       €2,50 

Slagroom                                                              €0,50 

 

Frisdranken 
Beker limonade                                                     €1,00 

Kan limonade                                                        €4,00 

Afsluitbare Capri Sonne                                        €1,80 

Alle frisdranken                                                     €2,00 

Chocomel, Fristi                                                    €2,00 

Jus d Orange, Appelsap, Tomatensap                 €2,00 

 

 

Bieren 
Palm Premium Pils           0,25                               €2,00 

Palm Premium Pils           0,50                               €3,80 

Palm Green                     flesje                              €2,20 

Palm Speciaal                  flesje                              €3,00 

Steenbrugge Wit            0,25                               €2,20 

Steenbrugge Blond        0,25                               €3,00 

 

Huiswijnen 
Chenin Blanc Reserve                         Per glas   €3,00 

             Een fruitige en volle wijn       Per fles    €16,50 

             met een smaakpalet van  

             noten en honing 

Elegant Wit Semi Sweet                      Per glas   €3,00 

             Rijk, zacht en mollig van         Per fles    €16,50 

             smaak met invloed van perzik,  

             abrikoos, meloen en tropisch fruit  

Klassiek Rood                                        Per glas  €3,00 

             Jonge en krachtig fruitige      Per fles    €16,50 

             rode wijn, een wijn die eigenlijk 

             iedereen lekker vindt.   

Oude Kaap Rosé                                  Per glas  €3,00 

            Een heerlijk frisse en zachte     Per fles   €16,50 

            wijn met kenmerken van  

            aardbei en framboos 

Cava Brut                                             Per fles    €22,50 

            Zacht fruitig met aroma’s  

            van groene appel en een  

            hele zachte, ronde afdronk 

 

Alcoholische dranken 
Jenever, Bessenjenever, Vieux                             €2,25 

Beerenburg, Jägermeister                                    €2,25 

Tia Maria, Gran Marnier, Cointreau                      €3,50 

Bacardi, Smirnoff                                                   €3,50 

Calvados, Cognac                                                 €4,50 

 

 
 

Het vieren van een verjaardag, bruiloft of bedrijfsfeest in combinatie met een van onze arrangementen 

slaagt bij ons altijd. Jong en oud kan gezellig samenzijn en genieten van alles wat wij u te bieden hebben! 

Voor meer informatie kunt u altijd een van onze medewerkers aanspreken! 
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