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Lunchgerechten tot 15.30 uur te bestellen

Soepen € 4,50

Geserveerd met een broodje, keuze uit:
Tomatensoep  ∙  Wisselsoep
 

Salades € 12,95

Vers bereide salade geserveerd met breekbrood.

Kip  ∙  Gemengde salade met gekruide kip en kerrie mayonaise

Salade Zalm  ∙  Gemengde salade met gerookte zalm, roomkaas 
en mosterd-dille saus

Salade Carpaccio  ∙  Gemengde salade met rundercarpaccio, Par-
mezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise

Salade Geitenkaas  ∙  Gemengde salade met geitenkaas, noten-
melange, honing en zongedroogde tomaat

Salade Brie  ∙  Gemengde salade met brie, honing, walnoten en 
dressing

Broodjes

Vers gebakken Fossette (wit, meergranen of tomaat/olijf) € 10,95

Keuze uit:

Tosti's keuze uit wit of bruin brood met curry of ketchup
Ham/kaas of ananas/kaas € 5,25
Ananas/ham/kaas € 5,50
Brie/walnoten/honing € 5,75

Kroketten van De Heeren van Loosdrecht met mosterd
met wit of bruin brood € 9,25
met friet en mayonaise € 11,75

Uitsmijter ham en/of kaas  € 8,25
Drie gebakken eieren op 2 sneetjes wit of bruin brood 

Saté van kippendij (2 stokjes)
met wit of bruin brood € 12,25
met friet en mayonaise € 14,75

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

Voorgerechten

Breekbrood met dip € 4,50

Tomatensoep geserveerd met een broodje € 4,50

Met of zonder vlees verkrijgbaar

Wisselsoep geserveerd met een broodje € 4,50

Carpaccio € 8,95

met truffelmayo, pijnboompitten, Parmezaan en rucola 

Carpaccio XL € 9,95

met truffelmayo, pijnboompitten, Parmezaan en rucola

Champignons Dordogne € 7,95

Champignons in bierbeslag met knoflooksaus

Gerookte zalm € 8,95

met roomkaas en mosterd/dille dressing

Hoofdgerechten

Geserveerd met friet of gebakken aardappels, mayonaise en een 
salade

Spareribs € 18,95

afgelakt met een zoete marinade, geserveerd met knoflooksaus

Saté van kippendij € 18,95

met satésaus, gebakken ui en atjar

Schnitzel € 18,95

met champignonroomsaus

Ossenhaaspuntjes € 21,95

met rode wijn saus

Gebakken zalmmoot € 21,95

geserveerd met een witte wijn dille saus

Bakje friet 
met saus
€ 2,50

• Gerookte zalm met 
roomkaas en rode ui

• Rundercarpaccio met 
Parmezaanse kaas, 
pijnboompitjes en 
truffelmayonaise

• Tonijnsalade vers bereid met 
rode ui en kappertjes

• Brie met honing en walnoten
• Pulled chicken met BBQ saus



Zoete Pannenkoeken

Naturel € 6,50
Rozijn € 7,85

Appel € 7,45
Appel/kaneel € 7,45
Appel/rozijn € 8,80
Appel/banaan € 8,40
Appel/spek € 8,80
Appel/ananas € 8,40
Appel/gember € 8,80

Ananas € 7,45
Ananas/kaas € 8,80
Ananas/ham € 8,80
Ananas/ham/kaas € 10,15
Ananas/spek € 8,80
Ananas/spek/kaas € 10,15

Banaan € 7,45
Banaan/spek € 8,80
Banaan/kaas € 8,80

Gember € 7,85
Gember/kaas € 9,20

Kindergerechten
Bij onderstaande gerechten mogen de kids een cadeautje uitzoeken

Kleine kinderpannenkoek
Naturel pannenkoek in kleiner formaat met versiersels € 7,25

Grote kinderpannenkoek
Naturel pannenkoek in groot formaat met versiersels € 7,50

Frikandel
met friet, saus naar keuze en appelmoes € 7,50

Kroket
met friet, saus naar keuze en appelmoes € 7,50

Kipnuggets
met friet, saus naar keuze en appelmoes € 7,50

Kaassouflé
met friet, saus naar keuze en appelmoes € 7,50

Hartige Pannenkoeken

Spek € 7,85
Spek/kaas € 9,20
Spek/ui/champignon € 10,15
Spek/ui/champignon/ei € 11,10
Spek/kaas/ui/champignon € 11,50
Spek/kaas/ui/champignon/ei € 12,45
Spek/kaas/ui/tomaat/champignon € 12,45
Spek/kaas/ui/tomaat/champignon/ei € 13,40
Spek/ham/kaas/ui/tomaat/champignon  € 13,80
Spek/ham/kaas/ui/tomaat/champignon/ei  € 14,75
Spek/ham/kaas/salami/ui/tomaat/champignon          € 15,15
Spek/ham/kaas/salami/ui/tomaat/champignon/ei     € 16,10

Ham € 7,85
Ham/kaas € 9,20
Ham/ui/champignon € 10,15
Ham/ui/champignon/ei € 11,10
Ham/kaas/ui/champignon € 11,50
Ham/kaas/ui/champignon/ei € 12,45
Ham/kaas/ui/tomaat/champignon € 12,45
Ham/kaas/ui/tomaat/champignon/ei € 13,40

Salami € 7,85 
Salami/kaas € 9,20
Salami/ui/champignon € 10,15
Salami/kaas/ui/champignon € 11,50
Salami/kaas/ui/tomaat/champignon € 12,45
Salami/kaas/ui/tomaat/champignon/ei € 13,40

Kaas € 7,85
Kaas/ui/champignon € 10,15
Kaas/ui/tomaat/champignon € 11,10

Alle pannenkoeken zijn ook in een kleiner formaat te verkrijgen. 

Heeft u een allergie? vraag naar de allergenen in onze gerechten.

Het is mogelijk om de pannenkoek in volkoren of gluten arme

versie te bereiden, geef dit aan bij de bediening.

Zelf een lekkere variatie en staat deze niet op de kaart?

Wij zijn best flexibel, dus vraag gerust aan de bediening.

Speciale Zoete Pannenkoeken    
   

Cherry Berry
Warme kersen, poedersuiker en vanille ijs

Koekje erbij 
Bastognekruimels, gele room en caramelsaus

Vitamientje
Divers vers fruit, vanille ijs, poedersuiker en slagroom

Dronken Rozijnen
Boerenjongens en poedersuiker

Warm Appeltje
Appelcompote, poedersuiker en vanille ijs

Choco Banana 
Banaan, chocolade vlokken, poedersuiker en vanille ijs

Hollands Glorie (seizoen)
Verse aardbeien, poedersuiker en gele room 

Guitige Geit
Appel, geitenkaas, noten, honing, rucola en zongedroogde tomaat

Speciale Hartige Pannenkoeken    
 

Mama Mia
Salami, ui, paprika, kaas en oregano

Chefs Favorite
Kip, prei, ananas, paprika, kaas en knoflooksaus

Vlees noch Vis 
Prei, tomaat, champignon, paprika, ei en kaas

Niet bokkig
Spek, geitenkaas, gemengde noten, rucola & honing

Shoarma
Shoarma vlees, salade en knoflooksaus

Brie Genie
Brie, walnoot, honing, rucola en zongedroogde tomaat

Carpaccio
Rundercarpaccio, rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas
en truffelmayo

Pulled Chicken
Pulled chicken met sla en BBQ-saus

Neusje van de zalm 
Gerookte zalm, roomkaas, sla en rode ui

Crazy Chicken
Kip, rucola, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
en kerriemayonaise

€ 13,95

€ 15,95

lekker
voor erbij:

Saladebootje
€ 1,75


