
             
 

Het effe menu 

 

Dit menu is ook tijdens de lunch te bestellen. 

 

Salade van gerookte forel met tomaat  

of 

Kipcocktail met kerriesaus  

***************************** 

Heldere paddenstoelenbouillon  

of  

Huisgemaakte preisoep 

***************************** 

Gebakken koolvisfilet op Mediterraanse wijze   

of  

Varkensfilet met brie en honing in een rozemarijnsaus  

***************************** 

Dame blanche  

of  

Koffie effe  

 

 
Soep, hoofd- en nagerecht              € 20,50 

Voor-, hoofd- en nagerecht              € 24,50 

Voorgerecht, soep, hoofd- en nagerecht            € 30,50 



             
 

Diner 
Gerechten te bestellen vanaf 16.00 uur 

 

Soepen 
Huisgemaakte preisoep            €   5,95  

Rijkelijk gevulde ossenstaartbouillon          €   5,95 

Paddenstoelen bouillon             €   5,95 

Romige tomatensoep            €   5,95 

 

Voorgerechten  
Mandje brood (met kruidenboter)          €   3,95 

Effe sjiek (bestaande uit vier kleine voorgerechtjes)               € 14,50  

Rundercarpaccio (met truffelmayonaise en Parmezaan)              € 11,50  

Vitello tonato (kalfsvlees met tonijnsalade         € 10,50  

Salade vegetarisch (tomaat-mozzarellakroketjes en basilicum)       € 11,50  

Salade van gerookte forel met tomaat         € 13,50  

Gepaneerde scampi’s (met paella en tomaat)       € 13,50 

Zalm onder zoetzure groenten met een vissaus        € 12,50 

Soepen en voorgerechten worden geserveerd met een mandje brood.  



             
 

De spiezenparade van de Big Green Egg 
 

Effe een…  
 

Hawaï spies (kip en ananas)       € 18,50 

 

Mixed grill spies (kip, rund, lam en varken met groenten)   € 18,50 

 

Provençaalse spies (gemarineerd kalfsvlees met groenten) € 18,50 

 

Dordogne spies (gemarineerd lamsvlees met groenten)  € 18,50 

 

Satéspies (gemarineerd varkensvlees met groenten)   € 18,50 

 

Barbedos spies (gemarineerd rund vlees met groenten)  € 18,50 

 

Scampispies (gemarineerde scampi’s in knoflook met groenten) € 18,50 

 
De spiezen worden geserveerd met frietjes, salade, gepofte aardappel met 

heksenkaas en saus naar keuze: 

 Stroganoffsaus  

 Pepersaus  

 Champignonsaus  

 Satésaus 

 Knoflooksaus 

 



             
 

Hoofdgerechten 

 
 

Cordon bleu met brie, parmaham en een rozemarijnsaus     € 19,50 

 

Hamburger effe met stroganoffsaus en ananas         € 15,50 

 

Ossenhaas met een saus van rode port          € 26,50 

 

Kalfsoester met een saus van salie          € 23,50 

 

Spareribs gemarineerd met Jack Daniëlssaus        € 20,50 

 

Catch of the day, laat u verrassen door de chef           € 22,50 

 

Ravioli met gebakken paddenstoelen en Parmezaan      € 17,50 

 

Vispaletje met een choronsaus              € 20,50 

 

Sashimi tonijn met sesam en sojasaus            € 21,50 
  

 

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade. 

 

 



             
 

 

 

Desserts 

 
Crème Brûlée met een appelcompote en kaneelijs        € 9,50  

 

Sinaasappelbavarois met chocolade-ijs           € 8,50  

 

Drie kleuren chocolademousse, abrikoos en vanille-ijs              € 8,75  

 

Dame blanche               € 8,50  

 

 

 

 

 
Toch nog zin in iets lekkers maar niet meer zo’n grote honger? 

Probeer dan een van onze speciale koffies.  

 

 

Koffie effe                € 5,00 
(koffie met likeur, slagroom en een bonbon) 

 

Koffie en lekkers              € 7,00 
(aangeklede koffie met zoete lekkernijen uit onze keuken) 
 


