Diner

Voorgerechten
Broodplankje						 5.50
Aioli | kruidenboter
Tomatensoep					
Basilicumroom

6.00

Wisselende soep						
Huisgemaakte soep, vraag onze bediening!

6.50

Rundercarpaccio
Rucola | pijnboompitten | truffelmayonaise | Grana Padano

9.00

Salade Benedict						
9.50
Gepocheerd eitje | gerookte zalm | groene asperges | croutons | Bearnaise dressing

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade.
De Voorst Burger (kan ook vegetarisch!)				
Gekruide burger volgens eigen recept | ui | kaas | huisgemaakte burgersaus

17.50

Chef’s Spare Ribs					
Keuze uit: Naturel | sweet | hot

19.50

Boerenschnitzel						16.50
Gebakken spek | champignons | ui | paprika
Scholfilet (2 stuks)						20.50
In de pan gebakken | op een bedje van sperzieboontjes
Kipsaté						17.50
Gebakken kippendij | satésaus | gebakken uitjes | atjar tjampoer | kroepoek
Kogelbiefstuk						21.50
Ierse kogelbiefstuk | kruidenboter
En de keuze uit: pepersaus | champignonsaus
Vegetarische lasagne						14.50
Groenten lasagne | courgette | spinazie | tomatensaus | mozzarella

Pannenkoeken

Al onze pannenkoeken worden standaard geserveerd met
Stroop | poedersuiker | nutella | jam | honing
Zoete pannenkoek Naturel						
7.50
Kies zelf je topping! (Maximaal 4 per persoon)
per topping 0.75
Hartige toppings: 		 Zoete toppings:
Ham		Appel
Kaas
Ananas
Spek
Gember
Ui		Rozijnen
Champignons
Paprika
Tomaat		

Specials
Kraggenburgse						13.50
Spek | champignons | ui | kaas
Provence						13.50
Brie | honing | walnoten | rucola | spek
Egyptische						13.50
Shoarma | ui | ijsbergsla | knoflooksaus
Venetiaanse						13.50
Rundercarpaccio | rucola | pijnboompitten | Grana Padano | truffelmayonaise
Van de Chef						13.50
Brie | paprika | ham | tomaat | champignons | kruidenboter
Pannenkoek van de Maand					
Wisselende special, vraag onze bediening!

13.50

Kinderkaart

Al onze kindergerechten zijn inclusief een kinderbeker met ijs!
PANNENKOEKEN EN POFFERTJES
Bij al onze pannenkoeken en poffertjes komt standaard een mandje met
Stroop | poedersuiker | nutella | jam | honing op tafel!
Pannenkoek naturel						

7.50

Halve pannenkoek						

4.50

Bally					
Halve pannenkoek | frietjes | gevouwen als een trompet

7.50

Jip en Janneke						
Ham | kaas

8.00

Prinses Elsa						
Softijs | blauwe spikkels

8.00

Mickey Mouse						
Met marshmallows | chocoladesaus

8.00

Poffertjes (10 stuks)						
• roomboter | suiker
				
4.50
• softijs						
5.50
Bally Box						
Frites | mayonaise | appelmoes | verrassing
Keuze uit: kroket | frikandel | kaassoufflé | kipnuggets

7.95

Dessertkaart
Wentelteefje						 6.50
Van suikerbrood | geserveerd met kaneelijs
Dame Blanche						
Drie bollen vanille ijs | chocoladesaus | slagroom

6.00

Sorbet						
Vruchtjes met drie bollen ijs | aardbeiensaus | slagroom

6.50

Appelloempia						
Loempia gevuld | appel | rozijnen | vanille ijs | slagroom

6.50

Sundae softijs						
Crushed M&M’s | chocoladesaus

6.50

Speciale Koffie’s
Iers						 7.50
Jameson whisky
Frans						 7.50
Grand Marnier
Italiaans						 7.50
Amaretto
Spaans						 7.50
Licor 43
Brabants						 7.50
Schrobbelèr
Fries						 7.50
Beerenburg

Borrelkaart
Broodplankje						
Aioli | kruidenboter

6.25

Nacho’s 						
Uit de oven | kaas | chilisaus

7.50

Bittergarnituur gemengd						
10 stuks

8.50

Bitterballen						 7.50
8 stuks
Vegetarische bitterballen					
8 stuks
Tapas plankje (vanaf 2 personen) 		
			
Goed gevuld plankje met:
Brood | aioli | olijven | verschillende soorten kaas | droge worst | bitterballen

7.50
p.p. 7.50

