
DESSERTS van 12.00 uur tot 21.00 uur

Crème brûlée € 6,50
Romige crème brûlée met tonen van zoethout.

IJslolly € 6,50
Van kokos met een brownie puntje overgoten met karamelsaus en zeezout.

Rozenbottel bavaroise € 6,50
Rozenbottel bavaroise begeleid door peer.

Dame blanche € 6,50
Vanille roomijs met warme chocoladesaus en een dikke dot slagroom.

Sorbet € 6,50
Drie bollen van verschillende soorten sorbetijs en slagroom.

BORRELKAART van 12.00 uur tot 23.00 uur

Groninger droge worst € 4,50

Gemarineerde olijven € 4,50

Blokjes oude kaas € 6,50
Met een tipje Marne’s Mosterd.

Tortilla chips € 6,50
Met tomatensalsa en chilisaus.

Bitterballen (Kwekkeboom)   
8 stuks € 6,50
12 stuks € 9,00

Bittergarnituur € 8,50
12 verschillende gefrituurde hapjes met dipsausjes.  

Plateau Loppersheim (voor 2 personen) € 15,00
Plateau met onder andere gemarineerde olijven, tortilla chips met salsa dip, 
oude kaas, droge worst en gefrituurde hapjes.
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BELEGDE BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Gegrilde dijtjes € 7,75
In sereh, rode peper, gember en knofl ook gemarineerde kippendijen, 
geserveerd met een knofl ooksalade.

Smokey Joe € 7,75
Broodje gerookte zalm met sinaasappelmayonaise. 

The Burger € 7,75
Huisgemaakte burger met tomaat, augurk en uienmarmelade.

Slice of flammkuchen met tonijn € 7,75
Bodem van dun brooddeeg belegd met tonijn en kaas, gegratineerd in de oven.

Slice of flammkuchen met gegrilde groenten € 7,75
Bodem van dun brooddeeg belegd met tomatensalsa, gegrilde groenten 
en gegratineerd met brie.

PANINI van 12.00 uur tot 17.00 uur

Panini champignons € 7,25
Ruim belegde panini, met champignons, pesto en brie.

Panini kippendijen € 7,25
Panini belegd met kippendijen, paprika, ui en knofl ook.

Panini tonijn € 7,25
Belegd met tonijnsalade en jonge kaas, geserveerd met chilisaus.

Panini ham en kaas € 7,25
Boerenham en jong belegen kaas samengesmolten, geserveerd met 
een tipje ketchup.

SOEPIE DOEN  van 12.00 uur tot 17.00 uur

Van Groninger bodem € 5,50
Deze romige, gebonden mosterdsoep met Marne’s Mosterd is gevuld 
met uitgebakken spekjes en fi jngesneden bosui.

Pompoensoep € 5,50
Rijkelijk gevuld met chorizo en croutons.

Soep van de chef € 5,50
Wekelijks variërende soep.

SALADES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Kippetje BLT € 11,50
Salade met gemarineerde kip, bacon, tomaat en geraspte kaas.

Salade van de chef, (vegetarisch) € 11,50
Laat u verrassen door de chef en zijn inspiratie.

Gerookte zalm € 11,50
Salade van gerookte zalm, kappertjes, komkommer en appel. 

Champignon pesto € 11,50
Salade van champignons, pesto, croutons en brie.

GEWOON OMDAT HET KAN van 12.00 uur tot 17.00 uur

Het is zoals het is € 9,50
Van Dobben-kroketten met ambachtelijk brood en Marne’s Mosterd.

Een ei hoort erbij € 8,50
Gebakken eieren geserveerd met ham en/of kaas. 
Voor de liefhebber wordt ook spek meegebakken.

Klokslag 12 uur € 9,50
Dit 12-uurtje bestaat uit gebakken ei met ham en kaas, 
een broodje met een Van Dobben-kroket en een bolletje aardappelsalade.

De kluts kwijt € 6,50
Omelet, gebakken met jong belegen kaas en een bolletje aardappelsalade.

Wat de boer niet kent € 7,50
Omelet, gebakken met diverse groenten en een bolletje aardappelsalade.

Knorretje € 6,50
Omelet met garnituur van spek met een bolletje aardappelsalade.

PLATES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Homemade-burger € 14,50
Onze huisgemaakte burger wordt geserveerd met brood, tomaat, augurk en een 
uienmarmelade.

Uit het Oosten € 14,50
Gemarineerde varkenssaté op een spies, geserveerd met satésaus, 
atjar en kroepoek.

Spareribs € 16,50
Gemarineerde spareribs (pittige zoete saus) met knofl ookmayonaise en chilisaus.

Hotdog plate € 12,50
Broodje hotdog met verschillende garnituren.

Catch of the day € 14,50
In roomboter gebakken dagvers visje met remouladesaus. (Vraag de bediening)

Flammkuchen € 16,50
De bodem van dun brooddeeg is belegd met diverse gegrilde groenten, salsa, 
brie en wordt afgemaakt met truff elolie.

Onze plates worden geserveerd met friet of gebakken aardappelen en een frisse 
salade.

SOEP van 12.00 uur tot 21.00 uur

Van Groninger bodem € 5,50
Deze romige, gebonden mosterdsoep met Marne’s Mosterd is gevuld 
met uitgebakken spekjes en fi jngesneden bosui.

Pompoensoep € 5,50
Rijkelijk gevuld met chorizo en croutons.

Soep van de chef € 5,50
Wekelijks variërende soep.

VOORGERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Broodplankje € 6,50
Broodplankje met kruidenboter, salsa en olijfolie.

Het torentje van Spoorzicht € 9,50
Het torentje van courgette is gevuld met reepjes diamanthaas.

Pokè bowl € 9,50
Glaasje gevuld met gerookte zalm, sushi rijst en komkommer zoetzuur. 

Het kwarteltje € 9,50
Gebraden kwartel op een bedje van truff elaardappel mousseline overgoten 
met een jus van wild. 

Het balletje is rond € 6,50
Balletjes rijst gevuld met gemarineerde pompoen doorgerold in maanzaad en
wasabi dressing.

HOOFDGERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Stoofpotje € 17,50
Gestoofd rundvlees met chips van Knol’s koek uit Groningen. 

Licht pittige viscurry € 19,00
Verschillende soorten vis gestoofd in een romig curry.

Lamskoteletten € 24,50
Gebakken in roomboter, geserveerd met een rode peper, knofl ook en mint.

Vis van de dag € 17,50
Catch of the day, vraag onze bediening welke vis wij voor u gevangen hebben.

Surf en turf € 21,50
Filet mignon met gamba’s geserveerd met een stevige jus.

Lasagne (vegetarisch) € 17,50
Groentelasagne met kruiden en pesto.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, gebakken aardappelen of 
friet en salade.
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