voorgerechten, salades
en hoofdgerechten
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voorgerechten

salades

Al onze soepen worden geserveerd
met brood en kruidenboter

Caesar salad
8,00
verse groene salade met gerookte kipfilet, croutons,
parmezaanse kaas, afgemaakt met Caesardressing

Tomatensoep

4,25

Groentesoep
rijkgevulde groentesoep

4,25

Brood met kruidenboter

2,50

Carpaccio van runderhaas
met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise

9,00

Tuna salad
groene salade met mais, tomaat, uienringen,
kappertjes, tonijn en een romige dressing

8,00

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet of wedges (meerprijs € 1,00) en rauwkostsalade.

Wiener schnitzel

10,75

Boerenschnitzel
met spek, ui en champignons

12,75

Kip-champignon schnitzel
12,00
schnitzel gevuld met een champignon-ragout vulling
Halve kip

11,55

Kip brochette
kippendijenvlees (200 gram) met satésaus
geserveerd op een spies

12,45

Kip cordon bleu

11,50

Kidsmenu
Frites met saus en keuze
uit een frikandel, kroket,
of kipnuggets en een
Caprisun + verrassing

595

Kip oriëntaal
11,50
in ketjap gemarineerde kipfiletreepjes (300 gram)
Chickenwings
pittige chickenwings (10 stuks) met een sausje

12,50

Ribkarbonade

11,00

Spareribs
13,00
Huisgemarineerde spareribs keuze uit pittig of sweet
Gekonfijte eendenbout
in een Restaria marinade

13,75

Black tiger garnalen
van de bakplaat met een hete saus

14,00

Spaghetti bolognese
met geraspte kaas

11,00

Bami of nasi
met kipsaté en kroepoek

13,00

Macaroni
met geraspte kaas

11,00

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie? meld het ons.
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snackmenu’s
snackmenu’s
Alle snackmenu’s worden geserveerd met verse friet en rauwkostsalade.

Vega menu
met een groentekroket en een pittige bami

9,25

Veens kipmenu
9,25
met 2 chickenstrips, 3 kipnuggets en 2 chickenwings

Amsterdams menu
met 2 Kwekkeboom kroketten

9,25

Berenklauw menu
met satésaus of curry

Frikandel menu
met 2 frikandellen

9,25

Gehakt menu
met een bal gehakt uit de jus

8,50

9,25

