
Gezellig Beginnen 
 

Broodjes Fantasie ( 2 pers. )       €   6.50                        

Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter & verse tapenade. 

      

Soepen 
 

“ Tres Bon “          €   5.25 

Heldere Franse uiensoep met huisgemaakte kaascanapés.     

       

Bourgondische Groenten        €   5.25      

Ouderwets goed gevulde groentesoep met grove boerengroenten & vers  

gedraaide balletjes gehakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starters  
“ De Verwennerij ”          € 11.25  

Een toren met vitello tonato en een huisgemaakte tonijn mayonaise, 

gecombineerd met een vers gesneden carpaccio van verse biefstuk, lente ui,  

fijne Parmigiano Reggiano & honing - mosterd saus.            

 

Surf & Turf  “ de Waterman “       € 12.00   

Gevulde rolletjes kalfsrosbief rolletjes gecombineerd met in de knoflookpulp  

gebakken gamba’s op een salsa van ui, cherrytomaat, komkommer & basilicum. 

 

Geitenkaas “ Taartje “        €   9.25            

Lauw warme geitenkaas met partjes appel in een krokant bladerdeeg schuitje  

met rucola, notencrunch  & een drupje honing.     

  

Schmidt’s Cadeautje        € 13.75 

Een bonbon van licht gerookte zalm gevuld met een  

zachte paling mousse. 

 

Nanik’s Toppertjes         €   8.50 

Traditionele huisgemaakte Indonesia loempia’s met een vulling van  

kip & bananen hapjes omwikkeld met gebakken spek,  

geserveerd met een milde zoet marinade dip. 
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Van het Land 
 

Pittig Haasje          € 19.25  

In de grove mosterd gemarineerde varkenshaas onder een laagje van Piri Piri  

vlokken, geserveerd met een salsa van ui, cherrytomaat, mozzarella,   

komkommer & basilicum. 

 

Kippen Fantasie          € 18.25     

Gebakken kipfilet met spinazie en een romige saus van gesmolten  

roomkaas, gepofte Cherry honingtomaatjes & uitgebakken spekjes.    

 

Gebakken Puntjes,         € 22.25 

Malse gebakken biefstuk van Diamanthaas geserveerd in een pannetje met 

een roerbak van gebakken ui, sperziebonen, champignons & een tipje pepersaus. 

 

Oostenrijkse Traditie        € 19.00 

Gegrilde ongepaneerd schnitzels met een romige saus van bospaddenstoelen,  

verse knoflook, een snufje Italiaanse kruiden &  een timbaaltje witte rijst. 

 

Uit het Water 
 

Fish & Potatoes         € 22.75 

In een jasje gebakken verse kabeljauw met gekruide rozeval aardappelpartjes, 

rauwkost & een huisgemaakte remouladesaus.  

 

Garnalen Fantasie         € 23.00 

Grote gamba’s bereid in knoflookpulp, piri - piri kruiden & een roerbak van  

groenten gecombineerd met lauwe warme vlezige  

Chileense Camar garnaaltjes & witte rijst. 

 

Trots uit de Streek         € 21.75 

Gebakken snoekbaarsfilet met een zachte kreeftensaus, romige  

aardappelpuree & vers gekookte broccoli. 

 

 

 

 

Hot Hip & Light 
 

Poké Bowl Zalm         € 17.50     

Warme Undon noodles met teriyaki zalm geserveerd met een diversiteit  

aan groentes & fruit.  

 

Beef Bowl          € 17.50 

Gebakken biefstuk met, ketjap, honing, verse knoflook en Undon noodles,  

geserveerd met een diversiteit aan groentes & fruit. 

 

Spaghetti Bolognese          € 13.75 

Een Italiaanse fantasie van de Chef met verse Parmigiano Reggiano. 



Water Kids Menu 

( tot 10 jaar ) 

 

 

 

 

Voorgerechten  Klein groentesoepje.      €   3.25                 

         Verse fruitsalade.      €   2.75        

   

Hoofdgerechten 2 Pancakes met stroop en poedersuiker.   €   5.00              

   Spiesje met frikadel, bitterbal en kip nugget met frietjes. €   5.00 

Mini pizza picolini.  ( 3 stuks )    €   5.00 

Broodje hamburger.      €   5.00 

   Tosti ham & kaas.      €   4.00 

 

Nagerechten   Keuze uit de Ola kar !!     div. prijzen 

   Bolletje vanille-, aardbeienijs met aardbeiensaus.  €   3.50 

 

Nakomertjes 

‘t Zuurtje 

Fris citroenijs op een waaiertje van kiwi & verse aardbeien.     €   8.00          

 

Op z’n Duijts 

Dun gesneden ananas met een dressing- & een huisgemaakte parfait van  

Rushkinoff wodka.           €   7.75 

 

Brabantse Trots 

Vanille ijs met Schrobbeler advocaat, slagroom & een Schrobbeler schnapps. €   8.00 

 

Zomers genieten,  

Een diversiteit aan sorbetijs, vers fruit en slagroom.     €   7.75 

         

 

 

 

 

 

 

Coffee  
 

Brabantse Koffie, geserveerd met schrobbeler en een tipje slagroom.  €   6.25      

 

Irish Coffee, bereid met Jameson Whiskey.      €   6.50    

 

French Coffee, bereid met Grand Manier.      €   6.50 

 

Spanish Coffee, bereid met Licor 43.       €   6.50 

 

Italian Coffee, bereid met Amaretto.       €   6.50 


