Dinerkaart
VOORGERECHTEN

Driegangen diner
5,

Soep van de dag

€

Breekbrood

€

Vraag onze medewerkers naar welke soep wij
vandaag serveren

5,95

Breekbrood met kruidenboter en smeersels

Rundercarpaccio

vanaf

50

€

Met rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas
en truﬀelmayonaise

Gerookte zalmtartaar

10,95
9,

€

Gerookte zalmtartaar met een
cocktailmayonaise dip

Geitenkaas salade

9,95

€

€

Serveert met paprika, feta kaas, rode ui
en crème van geitenkaas en appel

8,95

€

Boerenschnitzel

€

Kipdij saté

€

Spareribs

€

Biefstuk

€

Steak van knolselderij

€

Vis van de dag met bijpassende saus. Vraag onze
medewerkers naar het visgerecht van de dag

16,95
15,95

De bekende mals gegrilde kipdij saté met
satésaus, atjar, kroepoek en frisse salade

17,95

21,95

Heerlijk gegrilde, malse biefstuk met
huisgemaakte kruidenboter

6,95

Kersencoupe

€

Klassieke sorbet

€

Snoeperij Prins Heerlijk

€

Lemon curd

€

Verse fruitsalade

€

Dame blanche

€

Vanille ijs met slagroom en lauwwarme kersen

Met drie bollen ijs, vruchten, slagroom
en aardbeiensaus

7,95

5,

Met bramen, crumble, citroenijs en slagroom

Met slagroom

Met drie bollen ijs, slagroom en lauwwarme
chocoladesaus.

18,50

Vis van de dag

Huisgemaakte spareribs met knoﬂook- en
cocktailsaus

NAGERECHTEN

Snoeperij met zoetige lekkernijen met
koﬃe of thee

HOOFDGERECHTEN

Met spek, ui, champignons en gesmolten kaas

Heerlijke geitenkaas salade

Couscous salade

95

vraag onze medewerkers

95

Knolselderij steak met een jus van knolselderij

14,95

SPECIAL VAN DE MAAND
“Johans Hamburger”

15,95

€

Robuuste hamburger serveert met hamburgersaus, spek,
tomaat, sla, augurk, kaas, cheddar, friet en mayonaise

7,95

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappel- en groente garnituur

7,95

Apart te bestellen:

7,95

Schaaltje gemengde sla:
Bakje mayonaise:
Puntzak friet:

Allergenen? Laat het ons weten.

2,75
€
0,75
€
2,50
€

Lunchkaart
13,95

Broodje carpaccio

€

10,95

Soep met breekbrood

€

8,95

8,95

Salade biefstuk

€

13,95

9,95

Geitenkaas salade

€

Salade zalm

€

Prins Heerlijk ‘Special’

€

Club Sandwich

€

Uitsmijter

€

Twaalf uurtje

€

Twee kroketten

€

Panini pesto

€

Biefstuk, ui, champignons, balsamico
en spek met landbrood
Gerookte kip, spek, tomaat, oude kaas,
gekookt ei en kerrie mayonaise

Twee sneden landbrood bruin of wit
met gebakken ei, spek en champignons

Soepje, rundvleeskroket, gebakken ei
met ham/ kaas op twee sneden brood

7,

95

Twee rundvlees- of groentekroketten
op twee sneden landbrood met mosterd
gegrilde panini gevuld met pesto,
mozzarella en tomaat

10,95

Op landbrood met Parmezaanse kaas,
rucola, pittenmix en truﬀelmayonaise

Soep van de dag met breekbrood en
verschillende smeersels
Afgeblust met ketjap, met breekbrood
en kruidenboter

13,95

Serveert met breekbrood en kruidenboter

13,95

Salade met vers gerookte zalm serveert
met roomkaas, breekbrood en kruidenboter

8,95

Allergenen? Laat het ons weten.

