
BORRELKAART van 12.00 uur tot 23.00 uur*

Plateau Loppersheim (voor 2 personen) € 17,50
Plateau met onder andere gemarineerde olijven, tortilla chips met
salsa dip, oude kaas, droge worst en gefrituurde hapjes.

Bitterballen
8 stuks € 8,00
12 stuks € 11,00

Bittergarnituur 12 stuks € 9,50

Tortilla chips € 7,50
Uit de oven met gesmolten kaas, jalapeno peper en tomaten salsa.

Oude kaas € 6,50
Met Amsterdamse uitjes en Marne’s mosterd.

Groninger droge worst € 8,00

Gemarineerde olijven € 4,50

*Op zondag is de keuken geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur
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DAGSCHOTEL

Dagelijks wisselend gerecht
 

€14,95

CADEAUTIP

cadeaukaart



BELEGDE BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Broodje burger € 9,50
Huisgemaakte burger met tomaat, sla, spek, augurk en 
gefrituurde uiringen.

Broodje BLT € 8,50
Broodje met spek, tomaat en sla met een limoendressing.

Broodje geroosterde groenten € 8,50
Broodje belegd met geroosterde groenten aangemaakt met groene pesto.

Broodje brie € 8,50
Broodje uit de oven rijkelijk belegd, met brie overgoten en 
een mangochutney.

Broodje carpaccio € 12,00
Broodje carpaccio van ossenhaas met pesto, pijnboompitten en Grana Padano.

KLASSIEKERS van 12.00 uur tot 17.00 uur

Kroketten met brood € 9,50
Twee heerlijke van Dobben kroketten met daarbij mosterd.

Uitsmijter € 9,50
Drie gebakken spiegeleieren geserveerd met ham en kaas.

12-uurtje € 9,50
Bestaat uit gebakken ei met ham en kaas, broodje kroket 
en een klein soepje.

Broodplankje € 8,50
Brood met diverse smeersels en dipsauzen.

MAALTIJDSALADES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Salade geroosterde groenten € 9,50
Aangemaakt met een groene pesto.

Salade zalm € 10,50
Salade rijkelijk gevuld met zalm, komkommer en een gekookt eitje.

Salade carpaccio € 12,50
Salade met een dakje van ossenhaas afgemaakt met pijnboompitten,
pesto en Grana Padano.

PLATES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Plate burger € 16,50
Onze huisgemaakte burger wordt geserveerd op een sesambroodje 
met spek, sla, tomaat, augurk en gefrituurde uiringen.

Plate vis € 16,50
Wisselend visje geserveerd met een remouladesaus.

Plate kipsaté € 16,50
Huisgemaakte kipsaté met gebakken uitjes, kroepoek, is overgoten 
met satésaus.

Plate rundersukade € 19,50
Gebakken rundersukade geserveerd met kruidenboter.

Plate taartje € 15,50
Taartje gemaakt van rodekool, geitenkaas en honing.

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

SOEPEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Mosterdsoep € 5,75
Met uitgebakken spek em fi jngesneden bosui als garnituur.

Soep van de chef € 5,75
Variërende soep. (vraag de bediening)

VOORGERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Carpaccio Spoorzicht € 10,50
Belegd met Grano Padano, crumble van groene olijven en 
tuinkruidenolie.

Zalm € 9,50
Ingelegde zalm met sesamzaadjes en wasabi crème.

Moestuintje € 9,50
Aarde van zwarte olijven, kastanje champignons en 
daarbij diverse groenten.

Broodplankje € 8,50
Brood met diverse smeersels en dipsauzen.

HOOFDGERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Eend € 23,00
Op de huid gebakken eendenborst geserveerd op een spiegeltje
van een stevige jus.

Rundersukade € 21,00
Deze gebakken sukade wordt begeleid door een saus van Madeira.

Varkensrack € 19,50
Gemarineerde varkensrack daarbij geserveerd een saus van bokbier.

Vis van de dag € 20,00
Afwisselend visje. (vraag de bediening)

Groenten curry € 17,00
Heerlijke curry gemaakt met verschillende groenten.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet of aardappelen, verse 
groentes en salade.

DESSERTS van 12.00 uur tot 21.00 uur

Dame blanche € 8,50
Vanille roomijs met warme chocolade saus en slagroom.

Sorbet € 8,50
Drie verschillende soorten sorbetijs met slagroom.

Crème brûlée € 8,50
Romige crème brûlée met smaken van gember en witte chocolade.

Pistache bavaroise € 8,50
Bavaroise met tonen van pistache noten.
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