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Vanaf 12:00 tot 17:00 uur

LUNCHGERECHTEN
Twaalfuurtje  13
Soep naar keuze, mini broodje black angus kroket, 
sandwich gerookte zalm en een piramide broodje 
carpaccio

Smullen maar weer!  9
Volkoren bol met warme rollade, uien, champignons, 
een eitje en satesaus

Stokbroodje Tok Tok 10
Steen gebakken brood met gebakken hete kip 
reepjes, rucola sla, mosterd dressing, 
champignons, ui, paprika en spek

Club sandwich   10
Heerlijk molenbrood belegd met gemengde sla, 
gerookte kip, spek, tomaat, komkommer, ei en kerrie 
mayonaise

Stokbroodje carpaccio   10
Knapperig stokbrood belegd met carpaccio, rucola sla, 
tomaten, pijnboompitten en  
truffeldressing

Tosti ham/kaas van desembrood 4.5

Tosti Hawaï van desembrood 5

Ei gerechten
Hollandse omelet   8.5
Met ham / kaas en champignons

Boeren omelet    10
Met verse groenten en spek

Uitsmijter met ham en kaas  8.5
Twee sneetjes wit of bruin brood, drie eieren en ham 
en kaas

Uitsmijter Carpaccio   9.5
Twee sneetjes wit of bruin brood, drie eieren,  
carpaccio, rucola en parmezaanse kaas

Uitsmijter Goudreinet               11
Drie sneetjes wit of bruin brood, drie eieren, ham, 
kaas, carpaccio en een bolletje huzaren
salade

Uitsmijter drie op een rij               11.5
Drie sneetjes desembrood op een rij met daarop drie 
eieren, deze zijn ieder apart belegd met spek, oude 
kaas en zalm 

Lunchplank  15.5 p.p.
• Carpaccio
• Soep naar keuze
• Hete kip 
• Diverse soorten brood
• Roerei 

Carpaccio XL 22

Urker vissersboot 16.5 p.p.
Sla, paling,  garnalen, gerookte              
forel, gerookte makreel en cocktailsaus 

OM TE DELEN

Lunchplates
Ambachtelijke gehaktbal  3.9
Met friet     7.5       |    Met brood       5.5 

Huisgemaakte kip satéspies  
Met friet     15.5      |    Met brood   11.5

Schnitzel
Met friet     15.5      |    Met brood   13.5

Twee kroketten
Met friet     8           |    Met brood        6

Twee frikandellen
Met friet     8          |    Met brood          6

Biefstuk ‘van ‘t koetje’
Met friet     17       |    Met brood        15

XXL huisgemaakte haassaté 
Met friet     17.5     |    Met brood    15.5

(Vanaf 2 personen)

- Bij de ei gerechten heeft u de keuze uit wit of bruin 
brood.



Carpaccio salade 13.5
Dun gesneden ossenhaas met diverse soorten 
sla, olijfolie, Parmezaanse kaas, geroosterde               
pijnboompitjes en truffelmayonaise

Biefstuk salade 15.5
Sla, tomaat, ui, komkommer, taugé en gegrilde    
biefstuk in Black Bean saus 

Spakenburgse salade  15.5
Sla, Paling, hollandse garnalen, gerookte forel,       
gerookte makreel en cocktailsaus

Russische eiersalade 13.5

Huzarensalade 9.5

Maaltijdsalades

VOORGERECHTEN
SoepenChampignons met toast 10.5

Gebakken champignons met ui,  paprika, 
spekjes en warme  knoflooksaus met toast 
van desembrood 

Parmaham met meloen                11

Carpaccio Original 11.5
Dun gesneden ossenhaas met diverse soorten sla, 
olijfolie, Parmezaanse kaas, geroosterde pijnboom-
pitjes en een truffelmayonaise

Proeverij               15.5
Bestaande uit: Rundercarpaccio, gerookte zalm en 
een  garnalen cocktail

Brood met smeersels  5
Met kruidenboter en tzatziki

Barneveldse kippenbouillon 5.5

Romige tomatensoep 6.5
Met een vleugje room

Dubbel getrokken groentesoep 6.5

Bospaddenstoelensoep  6.5
Met een vleugje room

“ Voorgerechten worden geserveerd 
met toast en roomboter.

* Met uitzondering van de soepen.

Vegetarische burger                         11
Een heerlijke krokant gebakken vegetarische 
burger belegd met salade, komkommer,  
tomaat, tartaarsaus en friet met 
mayonaise        

Big Goudreinet burger        13
Een Aberdeen Angus (black angus) burger met 
cheddar geserveerd met friet en mayonaise

XL Barneveldse kip burger         13
Krokante kipburger met cheddar geserveerd 
met friet en mayonaise        

BURGERS

Geitenkaas uit de oven 11
Frisse salade met warme geitenkaas uit de oven, 
honing, geroosterde walnoten, cherrytomaatjes en 
augurk

Mini loempia’s 8.5
Mini groente loempia’s geserveerd met ijsbergsla en 
chilisaus

Vegetarische gerechten

Van alles wat 16.5 p.p.
Diverse soorten vlees- en visgerechten. 
Laat je verrassen door de chef!

Carpaccio XL 22

Urker vissersboot                                       16.5 p.p.
Sla, paling,  garnalen, gerookte    
forel, gerookte makreel en cocktailsaus

OM TE DELEN
(Vanaf 2 personen)



Kindermenu

Voor onze kleintjes hebben wij een speciaal kindermenu, dat wordt 
geserveerd op een vrolijk kinderbord. Zij hebben de keuze uit:

Kindertomatensoep          3.5
Met een vleugje room

Frietjes            6.5
Met de keuze uit een frikandel, kipnuggets, kroket of 
knakworst. Geserveerd met mayonaise. 

Verassingsbeker      4.5
Heerlijk versgedraaid slagroomijs met slagroom, lekkere 
snoepjes en een mooie beker die je mee naar huis mag nemen!

39,50
per persoon

Proeverijtje 
Bestaande uit: Rundercarpaccio, gerookte zalm en een garnalen cocktail

 
Kalfshaasoester blank 

Met pepersaus, spekjes, champignons en uitjes 

Aardbeien met ijs en slagroom

Kalfsvlees uit de stallen van ‘Van Beek’

NA

HOOFD

VOOR

SPECIAL

KindermenuKids



Onze hoofdgerechten worden geserveerd met   
diverse garnituren zoals verse groenten,  
aardappels en friet. Door u extra na te bestellen 
voor €2,- per bakje. 

Vleesgerechten

Ook wordt er bij ons rekening 
gehouden met de Senioren. De 
gerechten met een     erachter 
kunnen in een kleinere portie 
worden besteld.

Hiervoor geldt een vaste 
prijs 18 

Voor de senioren

HOOFDGERECHTEN
XL Varkenshaassate 17.5
Met oma’s frieten en mayonaise

Biefstuk ‘van ‘t koetje’    24
Biefstuk Ossenhaas geserveerd met echte jus

Wiener Rostbraten   25
Gesneden biefstuk ossenhaas met  gefrituurde 
uienringen en stroganoffsaus

Kalfshaasoester blank    25
Met pepersaus

Varkenshaas  23.5
Met roomsaus 

Ouderwetse Runderlever      20
Lever met gebakken spek en uien

Wienerschnitzel    18.5
Op klassieke wijze met een citroentje

Barneveldse schnitzel   24.5
Met gebakken champignons, ui, spek en paprika,  
gegratineerd met kaas en vergezeld met 
stroganoffsaus

Grootmoeders Draadjesvlees   21
Zacht gegaard stoofvlees met ui, champignons,  
paprika, en spekjes

Smokey ‘No’-ribs     24.5
Spare ribs zonder bot! (250 gram) Geserveerd  
met een puntzak friet en twee koude sauzen

Halve kip (500 gram)                   19.5
Grote halve kip met oma’s frieten en lekkere koude 
sauzen

Visgerechten
3 Gebakken slibtongetjes     24.5
In roomboter gebakken en geserveerd met 
remouladesaus

Gebakken Noorse zalm ‘Asia’    23
Wokgroenten, oosterse saus, sesam en noedels

Tongfilet in roomboter gebakken    26

Mayonaise    1
Gebakken uien    3
Gebakken champignons   4.5
Mix Gebakken uien/champignons 5

Warme saus   3
Keuze uit: Champignon roomsaus, Pepersaus,  
Stroganoffsaus, Zigeunersaus of Pindasaus
Bonne Femme   6

- Bij de -ribs en halve kip wordt geen garnituur geserveerd

Wok Wrap 18
Wrap van verse wok gebakken groenten met room en 
koude sausjes

Noodles met wokgroenten 18
Een heerlijke pasta met diverse soorten verse tuin-
groenten met room en parmezaanse kaas

Vegetarische gerechten

“



Heerlijk vers gedraaid slagroomijs overgoten met 
een saus, waarbij de keuze is uit:

Boerenjongens              6.75
Warme kersen               6.75
Chocoladesaus              6.75
Karamel              6.75
Advocaat              6.75

Caprizzio              8
Vanille roomijs gevuld met karamelsaus, omhuld        
met krokante witte chocolade, gehakte nootjes 
en slagroom

‘T zoete duo              8.75
Macaron gevuld met vanille ijs en een glaasje met    
monchou, bosvruchten coulis en Bastogne crumble

Sorbet van ‘t huis             7.7
Vers gedraaid slagroomijs met aardbeien ijs,          
vruchtjes en aardbeiensaus

Bastogne dessert                             7.3
Bastogne koek crumble met monchou, rode bessen 
coulis en slagroom

Kletskop              7.9
Torentjes van kletskoppen met kaneelijs en slagroom

Kinder verrassingsbeker             4.5
Vers gedraaid slagroomijs in een verrassingsbeker, 
de beker mag je meenemen!

Leuke kinderbeker

om mee te nemen!

Koffie             2.40
Thee met diverse smaken           2.30
Verse munt thee            4.00
Verse gemberthee  4.00
Cappuccino             2.75
Cafeïne vrije koffie             2.75
Cafeïne vrije cappuccino           2.90
Dubbele espresso          3.90
Espresso             2.40
Koffie verkeerd            2.75
Latte macchiato            3.75
Warme chocolade melk           3.25 

Luxe koffie             5.00
Koffie met een keur aan zoete lekkernijen  

Cappuccino compleet            5.25
Cappuccino met een keur aan zoete lekkernijen 

Irish coffee            7.50
Koffie met Whiskey, bruine suiker en slagroom

French coffee            7.50
Koffie met rode Grandmanier en slagroom

Spanish coffee            7.50
Koffie met Tia Maria en slagroom

Italian coffee            7.50
Koffie met Amaretto en slagroom

Baileys coffee            7.50
Koffie met Baileys en slagroom

Coffee 43            7.50 
Koffie met Licor 43 en slagroom

Koffie & thee
Zoete desserts

Koffie desserts


