
Lunch  

 
Onze lunchgerechten zijn te bestellen tot 17.00u 

 

 

Broodjes 
Je kunt kiezen uit een Italiaanse Bol, een Waldkorn,  

wit vloerbrood of bruin vloerbrood 

 

Carpaccio        9,75 

Met truffelmayonaise, rucola, Grana Padano  

en geroosterde pitten 

Caprese       6,75 

Met mozzarella, tomaat, groene pesto en balsamico 

 

Smos        7,50 

Sla, tomaat, komkommer, kaas, ham, gekookt eitje  

en mayonaise 

 

Tonijn       8.00 

Tonijnsalade, rode ui en kappertjes 

Hete Kip      10,75 

Kippedij in pikante marinade 

 

Kroketten: 

 

Bourgondische kroketten met mosterdmayo 8.50 

Garnalenkroketten met ravigottesaus  10.00 

Groentekroketten met mosterdmayo  8.50 



Lunch 

 
Onze lunchgerechten zijn te bestellen tot 17.00u 

 

 

Uitsmijters 

Geserveerd op wit of bruin brood 

 

Kleine trek      5.00 

1 boterham met 2 eitjes, ham en kaas 

 

Classic      7.50 

2 boterhammen met 3 eieren, ham en kaas 

 

 

Tosti’s 
Dubbeldekkertosti met ‘Vos-saus’ 

 

Tosti kaas           4.50 

Tosti ham/kaas     5.50 

Tosti salami/kaas         5.50 

Tosti Mozzarella/pesto/tomaat       6.50 

 

 

Soep 

Wisselende soep      5,50 

Geserveerd met brood en boter 

 



Diner 
Onze dinergerechten zijn te bestellen tot 21.00u 

 

Brood met smeersels (V)     6.50 

Kruidenboter, aioli en olijfolie    

 

Dagsoep       5,50 

Geserveerd met brood en boter 

 

Carpaccio             9,75 

Carpaccio, rucola, Grana Padano, dressing 

geroosterde pitten en truffelmayonaise  

 

Gevulde portobello     7.50 

Met mozzarella, zongedroogde tomaat, basilicum  

en balsamicodressing    

 

Garnalencocktail     8.50 

Traditionele garnalencocktail met whisky-cocktailsaus    

 

Schnitzels 300 gram! 

Geserveerd met frietjes en een frisse salade 

 

Schnitzel naturel met citroen       14.00 

 

Schnitzel met de keuze uit pepersaus,    15.50 

champignonsaus of zigeunersaus 

 

 

 

 

 

 



Diner 
Onze dinergerechten zijn te bestellen tot 21.00u 

 

Kipsate            15,50 

met atjar, gebakken uitjes, kroepoek, pindasaus 

frietjes en een frisse salade 

 

Avocadoburger (V)        14,50 

Op een italiaanse bol, met sla, tomaat, salsa 

frietjes en een frisse salade 

 

Black Angus Burger       16.50 

Op een italiaanse bol, met sla, tomaat, spek, 

BBQ-saus frietjes en een frisse salade 

 

Spare Ribs           18,50 

Gegaard volgens geheim recept. Geserveerd met  

Cocktailsaus, frietjes en een frisse salade 

 

Pita Falafel (V)        15,50 

Pita met falafelspiezen, zongedroogde tomaatjes,  

rode ui, feta, huisgemaakte tzaziki en cajunfrietjes 

 

Sissende gamba’s        17,50 

Uit de oven met lekker veel knoflook en chili.  

Geserveerd met een frisse salade en keuze uit  

brood of friet  

 

Griekse salade (V)             9,50/13,50 

feta, tomaat, komkommer, rode ui, sla, 

olijven, croutons en kruiden dressing 

 

 

 

 

 

 



Diner 
Onze dinergerechten zijn te bestellen tot 21.00u 

 

Klein Vosje       6,50 

Frietjes met appelmoes en een snack naar keuze:  

kroketje, frikadelletjes, kipnuggets of kaassouffles 

 

Kleintje kipsate     7,50 

Met frietjes, pindasaus en kroepoek 

 

Kleintje spare ribs     7,50 

Met frietjes en mayonaise 

 

Kleintje Schnitzel     6,50 

Met frietjes en mayonaise 

 

 

Toetjes 

 

Witte chocolademousse    7,50  

met stukjes brownie 

 

Sorbet      6,50 

3 verschillende soorten sorbet-ijs met slagroom 

 

Panna Cotta  Strawberry    6,50 

Traditionele Panna Cotta met verse aardbeien 

Schatkist      5,00 

Speciaal voor de kleintjes! 

 


