
. Lunch-gerechten  van 12:00 tot 15:00 uur   
 Al ons brood wordt dagelijks vers afgebakken.  
 

Soepen:  Oma’s groentesoep     4,95  

  Soep van de dag     4,95 

  Vegetarische soep ………………………….. 4,95 

 

Brood Plankje  met kruidenboter en pesto   5,75 

 voor 2 personen 
 

Panini Doe maar gewoon       6,75 

   belegd met ham & kaas 
   geserveerd met curry 

Panini  Z¤nnekamp        8,25 
                     belegd met ham, kaas en ananas. 
   geserveerd met curry 

Panini Italia            9,75 

   belegd met pesto, tomaat en mozzarella  
    
12 - Uurtje   oma’s Groentesoep, plak brood           12,50   

óf wat later             met kaas en een  wit bolletje met kroket   
  

 

Fish & Chips    Krokant gefrituurd lekkerbekje          12,75 

                 met dikke frieten, ravigottesaus en 
                          een partje citroen                
                geserveerd op een krant (vetvrij papier) 

 

 
       Heeft u een allergie? Laat het ons weten! 



Lunch-gerechten  van 12:00 tot 15:00 uur    

 
Boomstammetjes  2 kroketten met brood  8,75  

                             boter en mosterd. 

 

Uitsmijter  2  plakken brood met ham en kaas         11,00 

                         3 gebakken eieren en een bolletje salade 

 

Broodje Klapband           12,50 
               omelet, rijkelijk gevuld met groente en  
  hamreepjes op 2 plakken brood 
 

Broodje    Zadelpijn                 11,25 
                     2 knapperige plakken brood besmeerd  
   met  pesto, belegd met plakjes tomaat en kaas.  
   Uit de oven en bestrooid met een vleugje dille  
 

Broodje Uit het Drentse Meer                11,95 
   Waldkorn bol, belegd met gerookte zalm,   
   rauwkost,  roomkaas en kappertjes 

Pistoletje  Út de streek           9,75 
Pistoletje met beenham van de ambachtelijke slager 
van de streek. Geserveerd met een heerlijk honing 
mosterd saus  

 

 
       Heeft u een allergie? Laat het ons weten! 



Steenoven Pizza’s  
        van 12:00 tot 20:00 uur  

 

Hawaii             16,95 
belegd met heerlijke ham, kaas en ananas  
 

Salami             15,95 
belegd met kruidige tomatensaus,  
hartige salami en zachte mozzarella 

Margarita            12,95 

belegd met kruidige tomatensaus 
en zachte mozzarella. 

BBQ              15,95 
 belegd met gemarineerde kip,  
 barbecuesaus, en zachte mozzarella 

Tonijn             13,95 
 belegd met aromatische tomatensaus,  
 tonijn, uien en zachte mozzarella 

 

 



Bord patat met saus naar keuze en één van onderstaande snacks:  

                 Van 12:00 tot 20:00 uur  

Kroket, Frikandel,      6,50 

Hamburger, Kaassoufflé,     6,75 

Nasischijf of Bamiblok       7,00 

Bonita (groentesnack)      7,00 

Mexicano        7,75 

Grof geweld        7,75 

        Robuuste snack met een Drentsche kruidentwist   

Broodje hamburger      7,25  

Kipfingers  7 stuks       7,75 

Kipnuggets 7 stuks       8,50 

Loempia         8,25 

Gehaktbal        8,75 

Satéspies (kip)                                                                           10,00  

Vette Vingers portie heerlijk gekruide kipdrummets           10,00  

½ Haan                  15,75 

 

       Jungle-menu  voor kinderen t/m  10 jaar   6,75 

                Bordje goudgele frietjes met naar keuze:  
      een frikandel, kroket of 5 kipfingers en…… natuurlijk 
      appelmoes en fris romige mayonaise! 
 

  Kiko Kinderpannenkoek     4,95 

    (met verrassing en kleurwedstrijd met leuke prijzen) 

       Heeft u een allergie? Laat het ons weten! 


