
Kie� ee� Spie�
rijk gevulde grote spies

met franse frietjes en frisse rauwkost

Hoofdgerech�
Kippend�-spies (17,90) onze spécialité

200 gram prachtige kippendij uit zachte groene
kruiden-marinade met vleugjes knoflook & limoen

Varkenshaa�-spies (18,90)
35 cm mooie varkenshaas 24 uur goud gemarineerd.

Zal�-spies (19,90)
7 geregen mootjes zalm met frisse limoen tinten

Veg�-spies (17,90)
niet te standaard; vraag naar de samenstelling !!

of toch maar de onovertroffen
Dirt� Schoor� Burger (16,90)

200 (!!) gram exclusieve Black Angus Burger
volgens Londons recept. Natuurlijk met die
mooie dunne frietjes en groente.

Hollandaise-, champignon- of kruiden-pindasaus €1,50

Kinderspie� (7,90)
heerlijke stukjes kip of
snack-stukken als frikandel en kipnugget

met natuurlijk appelmoes en die lekkere frietjes

Voorgerech� (7,90)
❏ Carpaccio
❏ Pomodori tomatensoep
❏ Crunchy chicken salade
❏ Garnalencocktail met whiskysaus

Nagerech� (7,90)
❏ Warme Schoorlse Appeltaart met vanille-ijs
❏ Ko�e met 5 zeevruchten-bonbons
❏ Cassata-ijstaart van oa amaretto-ijs
❏ Kaasplankje 4 verschillende Reypenaers

Stellar Heave� o� Eart� Dessertwĳ� (5,90)
Sinaasappelschil, honing, abrikoos en krenten.
Benoemd tot de beste biologische dessertwijn



Lunc�
Grot� Italiaans� Bo� “boordevo�”,

bruin of wit, roomkaas & ijsbergsla/rucola

Garnalen + whiskysaus ………………………… 7,90
Zalm met heks’n kaas ………………………….. 8,90
Paling met dillesaus …………………………….. 9,90

- /-

Kalkoenfilet met cranberrysaus ………. 6,90
Gerookte warme kipfilet met pesto …. 7,90

- /-

Ham met honing-mosterdsaus ………… 5,90
Vlaamse paté …………………………………………. 6,90
Filet American met verse kruiden ……. 7,90
Gehaktbal met kruidenpinda-saus …. 8,90
2 kroketten van Dobben ……………………… 9,90

- /-

Geitenkaas met pittige hummus ………. 5,90
Old amsterdam met uiencompote …… 6,90
Rijke eiersalade met Dille ……………………………… 7,90

T�t� in een kommetje
ham en/of kaas ……………………………………….. 3,90
kip en cheddar ………………………………………… 4,90
geitenkaas met honing  ……………………….. 4,90

★

Wĳ�
wit, rode of rosé huiswijn ……….......      3,90  (19,90 fles)
chardonnay, pinot gris, viognier      4,75 (24,90 fles)
merlot of cabernet sauv……………...      4,75 (24,90 fles)
prosecco …………………………………………. 24,90 fles

Bier
van de tap
A�igem Blond ………………………………………... 3,90
Bier van de maand ………………….................. 4,90
van de fles
A�igem fris bond (4,5%) …………….………... 4,25
A�igem belgisch wit ……………………………... 4,25
A�igem dubbel ……………………………………….. 4,25
A�igem Tripel…………………………………………… 4,25
Brand pils ………………………………………………….. 3,90
alcoholvrij
Heineken ……………………………………………………. 3,90
Amstel radler ……………………………………………. 3,90
A�igem blond (TIP!!) …………………...…………. 3,90

Borrelhapje�
zoete aardappelen friet met heks’n kaas.. 4,90
plankje brood met aioli etc………………….. 4,90
plankje met 4 reypenaer kaasjes ………. 5,90
bitterballen van Dobben ………….… 6x 5,90
bittergarnituur ……………………...8x 5,90….15x 8,90
kaasgarnituur ……………………………...………….8x 5,90


