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Lunch tot 15.30 uur te bestellen

Soepen € 4,50

Geserveerd met brood, keuze uit:
Tomatensoep  ∙  Wisselsoep 

Salades € 12,95

Vers bereide salade geserveerd met brood.
Maak een keuze uit een van de onderstaande ingrediënten:
Kip  ∙  Zalm  ∙  Gamba  ∙  Carpaccio  ∙  Geitenkaas

Broodjes € 10,95

Vers landbrood rijkelijk belegd.
Maak een keuze uit een van de onderstaande belegsoorten:
Kip  ∙  Pulled pork  ∙  Zalm  ∙  Carpaccio  ∙  Tonijn

Ambachtelijke Kroketten met landbrood € 9,25
Uitsmijter ham en/of kaas  € 8,25
Drie gebakken eieren op 2 sneetjes landbrood 
Kinder Tosti met kaas en/of ham € 4,50
Kinder Boterham met hagelslag of jam € 3,50

Diner vanaf 16.00 uur te bestellen

Voorgerechten € 4,50

• Tomatensoep geserveerd met brood 
• Wisselsoep geserveerd met brood 
• Broodplank met dip

Hoofdgerechten € 16,95

 Geserveerd met friet, mayonaise en koolsla

• Spareribs
• Saté van kippendij
• Hamburger Classic met sla, tomaat, ui, kaas en bbq saus
• Schnitzel ‘t Laarbos met gebakken ui en champignons

Nagerechten

Dame blanche € 5,50
Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom

Coupe kers € 5,95
Vanille ijs, warme kersen en slagroom

Coupe stroopwafel € 5,95
Vanille ijs, stukjes stroopwafel, caramelsaus en slagroom

Suikerwafel met vanille ijs en slagroom € 5,75

Suikerwafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom € 6,50 

Vruchten Sorbet € 6,50
Vanille ijs, aardbeien ijs, saus, vers fruit en slagroom

Kinderijs € 4,50
Bolletje naar keuze met slagroom en versiersels

Aardbeien met slagroom ( seizoen) € 5,75

Aardbeiensorbet (seizoen) € 6,50
Vanille ijs, aardbeien ijs, saus, aardbeien en slagroom

Merengue  € 6,25
Een merengue met pecannoten, vanille ijs en caramel

Koffie met een tikkie € 6,50

Ierse koffie
met wiskey, bruine suiker en slagroom

Italiaanse koffie
met francelico en slagroom

Bailey's koffie
met bailey's en slagroom

Spaanse koffie
met likeur 43 en slagroom

€ 6,50

Openingstijden
maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)

dinsdag t/m zondag          10.00 uur - 20.00 uur

Contact
Stationsweg 31,  7731 AX  Ommen

T  0529 - 745 031


