HET GOEIE LEVEN
Dinerkaart 17:00 – 20:30
Kids

Voorgerechten
Rozemarijn zeezout broodje

€ 5,75

Aspergesoep

€ 5,95

met dipjes

met tuinkruiden

Pomodorisoep

Tomatensoepje

€ 3,75

Frietjes

€ 5,25

met gehakt

€ 5,95

met gehakt
soepjes geserveerd met broodstengel en een dip

frikandel, kroket of knipnuggets

Kinder Burger

€ 6,25

cheddar cheese, frietjes

Carpaccio

€ 9,75

Pancakes

€ 5,25

Carpaccio rode biet

€ 8,75

Vitamine prikker

€ 2,50

Calamaris

€ 6,00

Kinder sparerib

€ 7,00

Oosterse zalmtartaar

€ 9,75

Varkenshaassaté

€ 6,50

truffelmayo, pittenmix, parmezaan
truffelmayo, geitenkaas,
bosui, aioli

met sesamdressing

met nutella

fruit en groente
frietjes, mayo

frietjes, satésaus

Kinder kibbeling

frietjes, ravigotesaus
5,25

Mix starter
Een combinatie van allerlei kleine
voorgerechtjes
€11,75 pp

5,25

€ 7,00

Tip! we hebben een ruime keuze aan ijsjes!

alleen per tafel

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en een dipje

Hoofdgerechten
Spareribs

€ 16,50

Carpaccio

€ 13,50

Burger HGL

€ 14,95

Gerookte zalm & gamba

€ 13,50

Vega Burger HGL

€ 13,95

Geitenkaas

€ 13,50

Gevulde ravioli met dagvangst

€ 17,75

Varkenshaassaté

€ 16,75

Souflaki spies

€ 16,50

Fish & Chips

€ 14,50

Surf & Turf

€ 17,00

Rib Roast

€ 17,95

chilimayonaise, aioli, frietjes, salade
cheddar cheese, frietjes, ei, bacon
cheddar cheese, frietjes, gegrilde groente
Kreeftensaus, gepofte tomaatjes
atjar,
kroepoek, pindasaus
€ 16,75
Komkommer yoghurt saus, ratatouille
ravigotte saus, salade, frietjes
Diamanthaas en gamba spiesje
mosterdsaus, garnituur

Plank HGL
Hoofdgerechtjes plank HGL: vis,
vlees, salade, aardappelgarnituur
€18.50 pp

alleen per tafel

Plank HGL

3 gangen

Voorgerechtjes, hoofdgerechtjes,
toetjes plank HGL
€30,50 pp

alleen per tafel

truffelmayo, pittenmix parmezaan
oosterse dressing, komkommer

appel, dadel, walnoot, honing, balsamico

Nagerechten
Wij komen met ons toetjes
plateau naar u toe!
€ 6,75
Tip! Bekijk onze drankkaart voor heerlijke
koffies met of zonder likeurtje!

Heeft u een allergie?
Meld het ons! Voor allergenen
informatie en glutenvrije
gerechten kunt u zich wenden tot
het personeel

Ook vegetarisch te bestellen!

