
Carpaccio van runderhaas
Truffelmayonaise • Grana Padano • olijven •
croutons • rucola

Kalfsfilet
Tonijnmayonaise • kappertjes • rucola

Zalmtartaar
Ei • gerookte zalm • citrusolie

Gerookte eendenborstfilet
Rode biet • chutney van ui • notencrunch

Chef’s special
6 stuks scampi’s in kruidenboter en knoflook gebakken

Carpaccio van rode biet
Mozarella • basilicumdressing

Bospaddenstoelencroquetjes
Couscous • truffelmayonaise

Tomaten crème soep

Kroket of frikandel met frites
Appelmoes • mayo

Kipnuggets met frites
Appelmoes • mayo

Schnitzeltje met frites
Warme groenten

Biefstukje met frites
Warme groenten

Poffertjes

Kindermenu
Tomaten crème soep • 
penne pasta “Bolognaise” • Kinderijsje

Bospaddenstoelen
Cremesoep • truffelcreme

Franse vissoep
De lekkerste in de verre omgeving!

Heldere runderbouillon
Verse groentjes

€ 11,95

€ 11,95

€ 12,50

€ 12,50

€ 11,95

€ 8,95

€ 10,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 7,50

€ 9,95

€ 4,25

€ 14,50

€ 2,75 
€ 3,50 
€ 3,00
€ 0,65

€ 6,75

€ 7,25

€ 5,95

€ 5,50

Half desembrood • baguette • aioli •
 kruidenboter

Vanaf 12:00 uur te bestellen

Brood
 (voor ca 2 personen)

Dinerkaart

Voorgerechten

“Surprise
 plank”

Gebakken scampi zonder jasje
Sweet chili

Gebakken kip
Croutons • Grana Padano • ei • yoghurtdressing

Val-dieu kaasje
Walnoten • honing • rode biet

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,00

salades

Salades, voorgerechten en soepjes worden 
geserveerd met desembrood en olijfolie.

Salades als maaltijd salade + € 3,00

soepjes

hoofdgerechten
Zalmfilet
Inktvisringen • risotto • vissaus

Vispotje (diverse vissoorten)
Penne pasta • groenten • kreeftensaus •
Bereidingstijd ca 30 minuten

Kabeljauwhaasje
Scampi • mosterdsaus • groenten- en 
aardappelgarnituur 

Vegetarische Quiche
Ricotta • spinazie 

Kalfsoester
Mosterdsaus • groenten- en aardappel garnituur

Varkenshaasje in spek gerold
Kruidenjus • groenten- en aardappelgarnituur

Biefstuk
Champignon- of pepersaus • groenten- en
aardappelgarnituur

Saté van varkenshaas
Atjar • kroepoek • frites

Tournedos
Pepersaus • groenten- en aardappelgarnituur

€ 19,50

€ 19,50

€ 21,00

€ 17,50

€ 22,00

€ 19,00

€ 19,50

€ 17,50

€ 25,95

€ 23,50

Vleesspies (275 gram) van rund en 
varkenshaas met saus naar keuze.

Champignon-roomsaus • peper-cognac • mosterdsaus

“Grote jongen”

Supplementen

Ons kalf- en rundvlees is afkomstig van 
het limburgs limousin rund. De runderen 
grazen voornamelijk in natuurgebieden, 

waar ze alle ruimte en rust hebben. 
Het resultaat is een kwalitatief 

hoogwaardig stukje vlees dat door 
zijn mooie structuur lekker mals en sappig 

is. De kleur is vaak iets lichter dan 
andere runderen. 

Portie frites
Bakje warme groenten
Bakje salade
Mayonaise • mosterd • curry • ketchup

Kids tot 12 jaar

Bezoek onze website: www.hetkleineverschil.nl of volg ons op social media:

Diverse g
erechtjes

 om te de
len 

waarbij wij rekenin
g houden

 met uw 

dieetwensen, al
lergieën 

etc.

vanaf 2 p
ersonen 

€ 13,50 p
.p.
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