
             
 

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 



             
 

Effe een broodje  
 

Broodje ham en/of kaas        € 5,25 

Broodje gezond        € 7,25 

Broodje huisgemaakte tonijnsalade     € 7,50 

Broodje huisgemaakte krabsalade     € 8,50 

Broodje huisgemaakte rundvleessalade    € 7,50 

Broodje filet americain van de chef     € 7,95 

Broodje carpaccio met een crème van truffel   € 8,95 

Broodje gerookte zalm met heksencrème    € 8,95 

 
Wij serveren het boven staande op een witte baguette. 

Heeft u liever een waldkorn of Italiaanse bol , dat kan! Toeslag €0,50 

 

 

 

Warme broodjes uit de oven 

 

Broodje pikant gehakt gegratineerd met kaas    € 8,75 

Broodje zoetzure kip met ananas en kerrie mayonaise  € 8,75 

Broodje gegratineerde brie met nootjes en honing  € 8,50 

Broodje warme beenham met honing mosterd saus          € 8,75 

 

 
Wij serveren onze warme broodjes op een Italiaanse bol 

 



             
 

Lunch 
Gerechten te bestellen tot 17.00 uur 

 

Effe een soepje 
Romige tomatensoep             €  5,95 

Rijkelijk gevulde ossenstaartbouillon          €  5,95 

Huisgemaakte preisoep                                                         €  5,95 

 
Soepen worden geserveerd met brood en boter. 

 

 

Effe een salade 
Salade rundercarpaccio            € 12,50  
sla, carpaccio, kaassnippers, truffelcrème en pijnboompitten 

Salade met gerookte vissoorten          € 12,50  
sla, gerookte vis, tomaat, komkommer en cocktailsaus 

Salade vegetarisch             € 11,50 
sla, brie, stoofpeertjes en honing 

Salade scampi             € 12,50  
sla, gefrituurde scampi’s, ui, paprika en zoetzure chilisaus  

Salade surf en turf             € 13,50  
sla, gefrituurde scampi’s en pikante ossenhaaspuntjes 

 

Salades worden geserveerd met brood en boter. 

Portie friet i.p.v. brood: € 2,75. 

 

 



             
 

Effe een tosti 
Tosti kaas, traditioneel               € 3,50 

Tosti ham/kaas, traditioneel                             € 3,75 

Tosti Hawaï, ham, kaas en ananas                    € 3,95  

Tosti tricolore, tomaat, mozzarella, basilicum en pesto         € 4,50 

Tosti effe, één van bovenstaande tosti’s geserveerd met een eitje       € 5,00  

 

Effe een stukje boerenbrood 
Donker boerenbrood gezond               € 8,50  
boerenbrood met sla, ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en dille   

Donker boerenbrood vis             € 9,00 
boerenbrood met sla, tonijnsalade, gerookte zalm en heksenkaas 

Donker boerenbrood zoetzure kip           € 9,50  
boerenbrood met sla en warme zoetzure kip 

Donker boerenbrood spicy beef                € 9,50  
boerenbrood met sla en spicy beef 

 

Effe een eitje  
Uitsmijter ham en/of kaas             € 7,50  

Uitsmijter met spek              € 8,50  

Uitsmijter ‘effe’ met spek en champignons         € 9,50 

Boerenomelet               € 9,50  

 
Uitsmijters bestaan uit twee sneetjes brood (bruin of wit) en drie eieren. 

 



             
 

Effe wat anders 
 

 

Twee Bourgondiër kroketten met brood           €   7,50 

 

  

Twee Bourgondiër kroketten met friet        €   8,50  

 

 

12 uurtje               € 11,00 
Kop soep, broodje kroket en broodje gezond   
  

  

Wokpannetje saté met friet en salade        € 15,50 

 

 

Wokpannetje gamba’s met friet en salade       € 17,00 

 

 

Wokpannetje ossenhaaspuntjes met friet en salade       € 17,00 

 

 

Hamburger effe met stroganoffsaus en ananas       € 15,50 
 

 


