Kleine Trek
‘Naniks’

Twee traditionele huisgemaakte Indonesia
loempia’s met een vulling van kip.

€ 6.50

Vier Bourgondiër bitterballen en vier
gekruide kipstrips.

€ 9.75

Borrelpallet

Een diversiteit van 14 warme hapjes.

€ 10.50

Plukbrood

2 persoons bloemplukbrood met verse tomaten
tapanade en crème de Paris.

€ 7.50

Duootje

Starters
de Verrassing

Italiaantje

Schmidt’s Tip!

Wij serveren voor u de soep van de dag!
Vraag ernaar!

€ 5.25

Dun gesneden carpaccio van verse biefstuk
met geraspte Parmezaanse kaas, rucola,
gesnipperde rode ui, zongedroogde tomaatjes,
truffel mayonaise & krokant gebakken toast.

€ 12.50

Garnalen fantasie gecombineerd met licht
gerookte zalm & krokant gebakken toast.

€ 11.25

Burgers
Lilly Burger

de Waterburger

100 % vegetarische burger op een sesambol
met frisse blad sla, tomaat, gebakken ei, een
gember mayonaise & een mandje friet.

€ 14.50

Ierse hamburger van biefstuk op een sesambol met
sla, tomaat, uienringen, gebakken spek,
gesmolten kaas, BBQ saus & een mandje friet.
€ 14.00

Spiezen Parade
“Kippetje”
’t Diamantje,

Koninklijk Tintje

’t Haasje

Een spies van gegrilde kipfilet met vers gegrilde
paprika en ui, met een BBQ-, en ranchsaus.

€ 18.50

Een spies gebakken stukjes van het Jodenhaasje
(malse biefstuk), met rode wijnsaus
en gesnipperde lente uitjes.

€ 23.00

Een brochette van diverse soorten vis en gegrilde
groenten met een romige witte wijnsaus, af
gegarneerd door een wilde Argentijnse gamba.

€ 24.50

Een spies van rosé gebakken varkenshaas met
gebakken champignon en een zachte roomsaus.

€ 21.50

Nagerecht
Zomers Potje

Een ouderwets weckpotje met verse aardbeien,
vanille ijs & slagroom.

€ 7.25

Water Kids Menu
( tot 10 jaar )
Voorgerechten

Kid’s soepje
Fruitspiesje

€ 3.25
€ 3.25

Hoofdgerechten

Poffertjes met stroop en poedersuiker
Spiesje met frikadel & bitterbal frietjes
Mini pizza piccolini (3 stuks)
Tosti ham & kaas

€
€
€
€

Nagerechten

Keuze uit de Ola kar !!
Bolletje vanille ijs met aardbeiensaus.

div. prijzen
€ 4.00

4.00
4.50
4.00
3.50

