Alle gerechten worden vers voor u gemaakt, dat kost tijd.
Per tafel is slechts 1 rekening mogelijk,

ALLERGIËN:

Heeft u een allergie, voedselintolerantie of volgt u een speciaal dieet, gaarne voorafgaand aan uw bezoek melden bij de bediening. Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, als u vragen heeft of twijfelt over de ingrediënten vraag het ons
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Speciaal aanbevolen:
3 gangen keuzemenu
Vooraf:
Stokbroodje met smeersels

Voorgerechten:
Vitello Tonato*
kalfsvlees | tonijn | kappertjes | tomaat | rucola

Gegratineerde mosseltjes
in kno lookboter en kaas

Pomodori soep

Hoofdgerechten:
Mixed Grill Spies
Snoekbaars ilet met gamba’s
Champignon Schnitzel

Nagerechten:
Coupe Chocolade
Banoffee Sorbet
Aangeklede kof ie of cappuccino

€ 24.70

* vers product beperkt in voorraad
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Het voorafje
Stokbroodje, met smeersels

(2pers.)

€ 2.70

Voorgerechten
Carpaccio van Ossenhaas, met o.a. rucola en parmezaanse kaas

€ 8.90

Mosselen & Gamba’s, Roergebakken in knoflookolie op een bedje van

€ 8.50

gemarineerde veldsla
Duinhoeve Dips, mix van div. hapjes oa.kaaskroketje, onionrings, wedges, garnalen

€ 7.80

Pomodri Tomatensoep

€ 4.00

Franse Uiensoep

€ 4.00

Salades
Salade Duinhoeve,
diverse soorten bladsalade met gegrilde getrancheerde kipfilet en champignons

€ 8.00

Salade Asia,
diverse soorten bladsalade met 4 in knoflookolie gesauteerde gamba’s

€ 8.50
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Pizza’s
Vers gemaakt uit eigen keuken.
Pizza Margherita, tomatensaus en kaas

€ 7.20

Pizza Paolo, tomatensaus, champignons, rauwe ham, rucola en kaas

€ 9.80

Pizza Prociutto e Fungi, tomatensaus, ham, champignons en kaas

€ 8.20

Pizza Milano, tomatensaus, salami en kaas

€ 8.00

Pizza Pepperoni, tomatensaus, salami, groene pepers en kaas

€ 9.00

Pizza Grandiosa, tomatensaus ham, salami, ananas, champignons en kaas

€ 9.20

Pizza al Tonno, tomatensaus, tonijn, ui en kaas

€ 9.80

Pizza Hawaï, tomatensaus, ham, ananas en kaas

€ 9.00

Pizza Veggi, tomatensaus , ui, paprika, champignons, zwarte olijven en kaas

€ 8.20

Pizza Döner, tomatensaus, kaas, dönnervlees, ijsbergsla en knoflooksaus

€ 9.50

Plate gerechten
Huis Saté,
Varkenshaas Saté uit eigen keuken

€ 12.50

Buffalo Burger,
Onze Angus Beef Burger bestaat uit 100% rundvlees.
Lekker op frisse sla, rode ui, bacon en cheddar kaas

€ 11.80

Kibbeling, met remouladesaus

€ 9.50

Fish&Chips, Lekkerbekje met remouladesaus

€ 9.50

Wienerschnitsel, vers gepaneerd uit eigen keuken

€ 12.50

Geserveerd met een frisse salade en friet
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Hoofdgerechten Vlees
Schnitzel Preathuus, pikant gekruid met garnituur van spekjes, ui en champignons

€ 14.50

Champignon Schnitzel, met gebakken champignons en roomsaus

€ 14.50

Varkenshaas Medaljons, met gebakken champignons en pepersaus

€ 15.50

Spare Ribs Gegrild, met een strike naar keuze: ketjap, BBQ, kruidenboter

€ 18.50

Mixed Grill, geserveerd met kruidenboter en cocktailsaus

€ 17.50

Black Angus steaks van de lende:
Steak Natuur, met een toefje kruidenboter

€ 16.50

Steak Duinhoeve, met een garnituur van champignons, spek, uitjes en kruidenboter

€ 18.50

Steak Groene Pepersaus, met een groene peper cognacsaus

€ 18.50

Steak Bourguignon, in een heerlijke rode wijn saus met champignons en ui

€ 20.00

Steak Surf & Turf, met gamba’s en steaksaus

€ 20.50

Hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde salade,
groente en aardappel garnituur.
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4 Kids
Pannekoek, met stroop en poedersuiker

€ 2.90

Kids pizza, frikandel speciaal

€ 6.00

Kids pizza, met ham óf salami

€ 5.50

Kids menu kipnuggets, met friet en Kidsijsje

€ 6.95

Kids menu frikandel, met friet en Kidsijsje

€ 5.50

Kids menu kroket, met friet en Kidsijsje

€ 5.50

Hoofdgerechten Vis
Zalmfilet uit de oven, op de huid gebakken met kruidenboter

€ 15.00

Gebakken Mosselen, met knoflooksaus

€ 13.70

Kleine Zeetongen, 2 stuks in boter gebakken

€ 19.50

Scholfilet, in boter gebakken met remouladesaus

€ 14.50

Hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde salade,
groente en aardappel garnituur.
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