
Broodjes  wit/bruin  € 6,75
Van steenoven gebakken brood

Gezond
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, kempische dressing
Gerookte zalm
Komkommer, rode ui, ravigottesaus 
Boerenbal 
Met paprika, ui, spek, champignons, satésaus        
Geitenkaas
Met gepocheerde peer, noten, honing 
Pulled Pork
Langzaam gegaard varkensvlees, crispy ui, whiskey saus 
Rollade
Met gebakken champignons, ui en roomsaus
Rosbief 
Met geraspte kaas, pijnboompitten, honingmosterd dressing
Ossenhaas puntjes
Gebakken champignons en ui met sojadressing

Tosti’s  wit/bruin  € 3,95
Van steenoven gebakken brood

Klassieker
Ham, kaas
Hawaï
Ham, kaas, ananas
Eitje
Ham, kaas, gebakken ei

Uitsmijter  wit/bruin

Uitsmijter klassieker  € 6,75
Ham/kaas
Uitsmijter Marktzicht  € 7,75
Paprika, ui, champignons, spek

Salades  Klein  € 8,50  |  Groot  € 11,75
Geserveerd met geroosterd brood en kruidensaus 

Geitenkaas
Met gepocheerde peer, honing en amandelschaafsel
Gerookte zalm
Met ravigotesaus en rode ui
Rosbief
Met honingmosterd saus, kaas en pijnboompitten 
Pulledpork 
Met whiskysaus en crispy uitjes
Ossenhaaspuntjes 
Met gebakken champignons, ui, soja dressing

Soep  van de week  € 5,-
Vers gemaakt uit eigen keuken met brood en kruidensaus

Brood met kruidensaus, tomaten tapenade, zoete olijven  € 6,75

Hoofdgerecht  € 16,50

Kogelbiefstuk
Met pepersaus 
Varkens rib roast van de grill
Met mosterdsaus 
Oosterse saté van kip
Crispy uitjes en kroepoek
Vis uit pannetje 
Verschillende soorten vis gestoofd met hollandaise saus 
Stoofpotje Hazenpeper 
Hachee van wild
Spareribs Marktzicht
Licht pittig 
Boeren schnitzel 
Gebakken spekjes, champignons, paprika, ui
Schnitzel 
Naturel/champignonsaus/zigeunersaus
Tompouce Vega
Krokant bladerdeeg gevuld met bospaddestoelen en brie 

Geserveerd met aardappeltjes in schil met piccalilly mayonaise 
en warme groenten.

Kleine eters
Met een verassing uit de schatkist

Bolletje € 2,75
Knakworst, hagelslag, ham, kaas, chocoladepasta, pindakaas
Kindertosti € 3,50
Ham/kaas
American Pancakes € 5,50
Kleine pannenkoekjes met poedersuiker en stroop
Frietjes met een snack naar keuze € 5,00
Kroket, frikandel, kipnuggets
Kinderschnitzel met patat en appelmoes € 7,50
Mini pizza € 4,50
Vissticks met patat en appelmoes € 7,50
Kinderijsje Raketje € 1,00

Burgers  € 6,95

BBQ
IJsbergsla, tomaat, rode ui, kaas, bacon, BBQ saus
Marktzicht  
Champignons, paprika, spek, ei, BBQ saus
Zigeuner
IJsbergsla, tomaat, gebakken ui, ei, zigeunersaus

Pizza’s  

Pizza Margherita   € 8,00
Tomatensaus en kaas 
Pizza Hawaï € 9,00
Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Pizza Salami € 9,50
Tomatensaus, kaas en salami
Pizza kebab € 12,50
Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, kebab

Kebab 
Kebab € 5,50
Met whisky of knoflook saus
Kapsalon € 7,50
Kebab met friet en gesmolten kaas 
Lahmacun € 4,75
Opgerolde Turkse pizza met rauwkost en saus 
Lahmacun kebab € 7,50
Opgerolde Turkse pizza met kebab, saus en rouwkorst 

Snacks  € 5,50

Bitterballen met mosterd  (10 stuks)
Borrelmix met chilisaus  (8 stuks)
Hotwings  (8 stuks)
Mini loempia’s  (10 stuks)

Patat  € 2,50
met saus naar keuze

Snack  € 2,00
Kroket, frikadel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn 

Broodje snack  € 2,50
Kroket, frikadel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn

Gehaktbal € 3,75
met jus en saus naar keuze

Dessert  € 6,50

Brusselse wafel 
Met warme kersen, vanille-ijs en slagroom
Dame Blanche 
Vanille-ijs met chocolade saus en slagroom
Tattartin appel
Met speculaas ijs
Chocolade soufflé 
met warme vanille saus en bananen ijs
Ijs bonbon Bianco
IJs van koffie en witte chocolade en kokos
met  karamel en slagroom

Dranken
Pepsi Cola / pepsi cola light €  2,30
Sisi Sinas €  2,30
Cassis €  2,30
7Up €  2,30
Tonic €  2,30
Rivella €  2,30
Bitter Lemmon €  2,30
Sourcy Rood / blauw €  2,30
Ice Tea / Green ice tea €  2,30

Sinaasappelsap €  2,30
Appelsap €  2,30
Chocomelk €  2,30
Fristi €  2,30
Ranja (gratis voor kinderen) €  1,50  

Rode wijn €  3,30
Witte wijn (droog of zoet) €  3,30
Rosé €  3,30

Koffiekaart
Koffie € 2,00
Cappuccino € 2,30
Latte Macchiato € 3,00
Koffie verkeerd € 2,75
Luxe koffie (met koffiesiroop, slagroom en cacaopoeder) € 3,00
Irish coffee € 6,50
Café Español (met Licor 43 en slagroom)  € 6,50

Thee € 2,00


