Voorgerechten
Mandje brood met aioli en huisgemaakte pesto

€ 3,50

Verse tomatensoep met balletjes en room

€ 3,50

5 heerlijke champignons in een krokant jasje met knoflooksaus

€ 4,50

Carpaccio van Veluws rund met pesto, rucola, kaas en pijnboompitten

€ 5,95

4 grote gamba’s van de grill met venkelsalade en salsa verde

€ 5,95

Proeverij “De Stal”: alle voorgerechten in kleine variant met brood en
charcuterie (diverse vleeswaren) Te bestellen vanaf 2 personen

€ 8,50 p.p.

Hoofdgerechten
Sappige hamburger (300gr) met coolslaw en cheddarkaas

€ 12,95

Fish&Chips met huisgemaakte ravigottesaus

€ 12,95

Ouderwets grote schnitzel in roomboter gebakken
met champignons, ui, spek en zomergroenten

€ 12,95

Gebakken varkenshaas met spek in rode wijnsaus met zomergroenten

€ 13,95

Huisgemarineerde spareribs met zomergroenten en aioli

€ 13,95

Huisgemarineerde kipsaté (300 gr) van kippendij met kroepoek en atjar

€ 13,95

Oma’s Stoofpotje met heerlijk zacht gegaard stoofvlees en zomergroenten

€ 13,95

Gamba’s aan de spies van de grill met zomergroenten en aioli

€ 14,95

Malse biefstuk van Veluws rund met zomergroenten en pepersaus

€ 14,95

Mixed Grill voor de echte vleesliefhebber: spareribs, stoofvlees, kipsaté
en varkenshaas met zomergroenten en aioli

€ 17,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en gemengde salade

Salade carpaccio

Maaltijdsalades
(carpaccio, pesto, Parmazaanse kaas en pijnboompitten) € 11,95

Salade kip

(pikant gebakken kippendijen)

€ 11,95

Salade geitenkaas

(geitenkaas, appel, spek, noten en honing)

€ 11,95

Salade vis

(gebakken gamba’s en gerookte zalm)

€ 11,95

Alle salades worden geserveerd met brood
Pasta’s
Spaghetti met authentieke Bolognese saus en Parmezaanse kaas

€ 8,50

Spaghetti Mare met zeevruchten en gamba’s in tomatensaus

€ 8,50

Spaghetti Carbonara met gebakken Spekjes en ui in roomsaus

€ 8,50

Huisgemaakte lasagne met courgette en rundergehakt

€ 8,50

Pannenkoeken
Naturel
€ 5,00
Kaas
€ 5,50
Spek
€ 5,50
Ham
€ 5,50
Spek &kaas
€ 6,00
Ham & kaas
€ 6,00
Ham, kaas & spek
€ 6,50
Appel & kaneelsuiker € 5,50
Rozijnen
€ 5,50
Snoepjes
€ 5,50

Desserts
Huisgemaakte hangop met verse aardbeien en witte chocolade

€ 4,95

Crème brûlée met vanille ijs en pure chocolade

€ 4,95

Chocolade soufflé met wit chocolade ijs

€ 5,95

