
Voorgerechten 

Stokbrood (V) 
met kruidenboter en aioli (8 stuks) 

€4,50 
Bombe van carpaccio 

Gemengde sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een balsamicodressing  
€8,50 

Salade No Nonsense 
Twee toppers gecombineerd in één salade; rundercarpaccio en gerookte zalm  

€10,50  
Trio van gerookte vis 

Zalmfilet, forelfilet en makreel 
€9,50 

Kaaskroketjes (V) 
Met een mosterdmayonaise 

€8,50 
Kippenlever 

Met tomaat, ui ,spek en champignons 
€7,50 

Champignon pannetje 
 Met gehakt in een romige knoflooksaus en gegratineerd met kaas 

€7,50 
Wrap gevuld met een trio van kaas (V) 

Roomkaas, jong belegen kaas en Parmezaanse kaas  
€7,50 

Soepen 

Tomatensoep (V) 
€4,50 

Groentesoep met gehaktballetjes 
€4,75 

Champignonsoep met uitgebakken spekjes 
€4,50 

Uiensoep 
€4,75 



Hoofdgerechten  
 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappels en sla 

Schnitzels: 
Standaard serveren wij de varkens schnitzels in 200 gram. 

Schnitzel 100 gram   €12,50 
Schnitzel 200 gram   €15,50 
Schnitzel 300 gram   €20,50 
Schnitzel 400 gram   €25,50 

Jägerschnitzel 
Met champignonroomsaus 

Zigeunerschnitzel 
Met zigeunersaus 

Peper-room schnitzel  
Met peperroomsaus 

Edelweisschnitzel 
Met satésaus en ananas 

Beierse schnitzel 
Met ham, kaas en ananas 

Boerenschnitzel 
Met ham, kaas, ui, champignons, courgette, aubergine, wortel en paprika 

Schnitzel No Nonsense 
Met spek, gebakken ei en kruidenkaas 

Cordon bleu   €16,50 
Gevuld met ham en kaas 

Kipschnitzel   €15,50 

Vis schnitzel   €15,50 
Met een remouladesaus 

    Vegetarische schnitzel        €15,50 
Met ui, champignons, courgette, aubergine, wortel en paprika 



Vis:  
Duo van gegrilde zalmfilet en kabeljauwfilet in een jasje  

200 gam €18,50 / 400 gram €32,00 
Tongfilet ‘’ Picasso ‘’  

met warme vruchten en gember 
2 filets €17,50 / 3 filets €21,50 

Vlees: 
Biefstuk met een peperroomsaus 
200 gram €18,50 / 300 gram €23,50 

Duo van ossenhaas met een champignonroomsaus en varkenshaas omwikkeld met spek 
en gevuld met kruidenkaas 

250 gram €18,50 / 400 gram €24,50 
Duo van spareribs en varkensreepjes met knoflook en chilisaus  

1 streng €15,50 / 2 strengen €26,00 
No Nonsense Mix 

Ossenhaasmedaillon, varkenshaasmedaillon, spare ribs en kip piri piri 
350 gram €22,50  

Runderstoofpotje 
200 gram €16,50 / 300 gram €19,75 

Kip piri piri (zonder bot) 
200 gram €15,50 / 300 gram €18,50 

Spies van kip, varken en rund met aioli en satésaus 
225 gram €17,50 / 450 gram €29,50  

Ossenhaasburger  
Met spek, ui, champignons, gebakken ei en kaas 

200 gram €16,50 / 400 gram €28,00 

Maaltijdsalades: 
€15,50  

Carpaccio 
Geitenkaas (V) 

Kip piri piri 

Vegetarisch: 
Gevulde portobello met groenten, geitenkaas, roomkaas en honing 

€17,50 

Wij hebben ook steakmessen! 



Bijgerechten 

     Friet                                     €2,50 
     Warme groenten       €2,50 
     Gebakken uien                                         €2,50 
     Gebakken champignons      €2,50 
     Aardappelkroketjes      €2,50 
     Peperroomsaus       €2,25 
     Champignonroomsaus      €2,25 
     Satésaus        €2,25 
     Fritessaus/curry/ketchup                     €0,75 

Kindergerechten (tot 12 jaar) 

Voorgerechten: 
Tomatensoep     €3,00 
Wrap gevuld met een trio van kaas         €3,50 

Hoofdgerechten: 
            Patat met:                        
            Frikandel, kroket of kipnuggets                    €5,50 
            Zalm of schnitzel               €7,50 

Nagerecht 
                                    Kinderijsje                €3,50 
                                    Bavaroise van de chef   €3,50 



Nagerechten 
Al onze nagerechten worden geserveerd met slagroom 

Koffie/thee compleet  
Geserveerd met chocolaatjes 

€3,50 
Dame blanche 

3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus 
€4.75 

Brownie  
Met warme kersen en vanille-ijs 

€7,50 
Chocolademousse 

€6,50 
Crème brûleé  

€7,00 
Semifreddo van de chef 

€6,50 
Bavaroise van de chef 

€6,50 
Marsepein  

Gevuld met 3 soorten ijs 
€7,50 

Petit grande dessert 
€9,50 

Dessert wijn 
Dulce du murviedro – moscatel uit Spanje – heeft aroma’s van honing en sinaasappelschil 

€3,50 


