
Voorgerechten 

Broodplankje €6,50 
Vers gebakken meergranen en wit breekbrood met heerlijke pesto, verse knoflookboter en olijven 

 

Carpaccio €9,75 
Dun gesneden ossehaas met pesto en truffel mayo, parmezaanse kaas en gedroogde tuinboontjes 

 

Huisgemaakte tomaten soep €6,00 
Vegetarische tomatensoep met groenten 

 

Huisgemaakte kippensoep €6,00 
Een goed gevulde soep met kip en veel groenten naar recept van Diana 

 

Geitenkaas salade €9,75 
Een frisse kleine salade met sla, paprika, tomaat, komkommer en  

een met honing in de oven gebakken schijf geitenkaas 

 

Salade fruits de mer €9,75 
Een frisse salade geserveerd met gemarineerde fruits de mer, cherrie tomaatjes en komkommer 

 

 

 

 

 

Nagerechten 
 

Dameblanche €6,75 
Vanille ijs met chocolade saus en slagroom. 

 

Caramello €6,75 
Vanille ijs met caramelsaus en slagroom 

 

‘t Fruitmandje €6,75 
3 soorten fruit sorbetijs met slagroom 

 

Appeltaart met slagroom €4,00 
 

Huisgemaakte frambozen cheese cake €4,50 
 

Koffie of thee complét €5,50 
Een kopje koffie of thee naar keuze geserveerd met 4 luxe bonbons 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 

 

Spareribs €17,50 
Onze spareribs komen uit eigen smoker en worden geserveerd met losse sweet en pittige bbq saus 

 

Kipsaté €15,75 
200 gram kipsaté gemaakt van kipfilet geserveerd met kroepoek, saté saus en uitjes 

 

Varkenshaas saté € €15,75 
200 gram varkenshaas saté geserveerd met kroepoek, saté saus en uitjes 

 

Mega schnitzel €16,00 
300 gram varkensschnitzel voor de grote eter 

(kijk ook eens bij de extra’s voor bijpassende producten) 

 

Buffel burger €15,50 
Uit Groningen afkomstige waterbuffel burger geserveerd op een zachte bol  

met gebakken uitjes, sla, tomaat en saus 
 

Vegetarische burger €15,00 
Een burger gemaakt van groenten, geserveerd op een zachte bol met gebakken uitjes, sla tomaat en saus 

 

 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frisse rauwkost salade en country cubes 

 

 

 

 

 

Extra’s 
Gebakken champignons met gefruite uitjes. €5,50 

Gebakken champignons met gefruite uitjes en spekjes. €6,50 

Gebakken spinazie met verse knoflook €5,50 

Portie friet groot €3,00 

 

Bovenstaande extra’s zijn genoeg voor 2 personen en worden geserveerd in een schaaltje. 

 

Huisgemaakte champignonsaus €2,00 

Huisgemaakte pepersaus €2,00 

Bakje mayonaise €0,35 

Bakje knoflook saus €0,35 

 



 

Salades 
 

Geitenkaas salade (vega) €15,50 
Een frisse grotere salade met sla, paprika, tomaat, komkommer en 

 twee in de honing gebakken schijven geitenkaas uit de oven 

 

Thaise kip salade €14,75 
Een frisse grotere salade met sla, paprika, tomaat en in de pan gebakken 150 gram kipfilet met ketjap 

 

Salade fruits de mer €15,75 
Een frisse maaltijd salade geserveerd met gemarineerde fruits de mer,  

cherrie tomaatjes, komkommer en koude pasta schelpjes 
 

 

 

 

Chef’s choice 
 

Sucade ‘t Centrum €19,50 
De sucade wordt langzaam sous vide gegaard waarna deze wordt gesneden in plakken van ongeveer 200 gram. 

De sucade wordt dan in de roomboter gebakken met peper, zout en knoflook.  

Een zeer zacht stuk draadjes vlees met een unieke smaak. 

 

Entrecote €19,50 
200 gram heerlijk zachte medium gebakken entrecote 

 

Vis special €19,50 
Onze koks proberen regelmatig een mooi stuk vis uit te zoeken.  

Vraag aan de bediening welke vis er nu op voorraad is. 

 

Vlees special €19,50 
Onze koks proberen regelmatig een mooi speciaal stukje vlees uit te zoeken.  

Vraag aan de bediening welk bijzonder stukje vlees er nu op voorraad is. 

 

 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met groene asperges, groenten mix en gefrituurde 

aardappel kwarten 

  



 

De italiaanse keuken 
 

Pizza margarita (vega) €8,75 
Pizza met tomatensaus en mozarella kaas 

 

Pizza tonno €11,50 
Pizza met tomatensaus, mozarella kaas, tonijn en kappertjes 

 

Pizza hawaii €11,50 
Pizza met tomatensaus, mozarella kaas, ham en ananas 

 

Pizza salami €11,50 
Pizza met tomatensaus, mozarella kaas en salami 

 

Pasta bolognese €12,50 
Tagiatella met tomaten saus, gehakt en mini gehaktballetjes 

 

Pasta a’la Perrin (vega) €12,50 
Tagliatella met gepureerde groenten saus met verse knoflook en cherrie tomaatjes 

 

 

 

 
 

 

Voor de kids 
 

Frikandel, kroket of 6 kipnuggets met patat, appelmoes, kinder ijsje en verrassing €7,50 

 

Poffertjes met kinderijsje en verrassing €6,00 

 

Kids sparerib met patat, appelmoes, kinderijsje en verrassing € 10,00 

  



 

 

Menukaart 

 

 

 


