
Lunch 

 Kleine Saté       €13,95 
Een kleine saté geserveerd met saté saus en pommes frites 

 Strammer Max      €7,95 
Uitsmijter met spek ham kaas 

 Boeren Omelet      €8,95 
Omelet met spek, paprika, champignon en kaas 

 Herrentoast       €8,95 
Schnitzel geserveerd met getoast brood, kaas champignon spek en een spiegelei 

 

Voorgerechten 
 Carpaccio       €9,95 
Carpaccio geserveerd met balsamico, zonnebloempitten, zongedroogde tomaat, olijven, 

kappertjes en mais 

 Gebakken Gamba’s     €8,95 
Gamba’s gebakken in kruidenolie afgeblust met Pernod 

 Luxe broodplankje     €7,95 
Luxe brood geserveerd met kruidenboter, tapenade en olijven 

 Soep van de dag      €5,95 
Soep van de dag geserveerd met luxe brood. 

 

 



Schnitzels 
Alle schnitzels zijn beschikbaar als:                 

varkensschnitzel, Kipschnitzel of Visschnitzel  

 Boeren        €19,50 
Schnitzel met spek, paprika, champignon en kaas 

 Hollandaise saus     €18,00 
Schnitzel met hollandaise saus 

 Champignon schnitzel    €18,00 
Schnitzel met champignon saus 

 Zigeuner schnitzel      €18,00 
Schnitzel met zigeuner saus 

 Jäger schnitzel      €18,00 
Schnitzel met jager saus 

 Peper schnitzel      €18,00 
Schnitzel met pepersaus 

 Sauzen proeverij     €18,50 
Schnitzel met 2 verschillende sausen naar keuze 

  Gebruder        €18,50 
Schnitzel met jager en zigeuner saus 

 Cordon bleu       €19,00 
Dubbelgevouwen schnitzel  gevuld met ham en kaas 

 Cordon bleu speciaal    €19,50 
Dubbelgevouwen schnitzel met ham, kaas, ei 

 Houthakker       €19,00 
Schnitzel met ui en ei 

 Houthakker speciaal    €19,50 
Schnitzel met spek, ui, kaas en ei 

 

 

 



Schnitzels 

 Hawaii        €19,00 
Schnitzel met ananas en kaas 

 Hawaii speciaal      €19,50 
Schnitzel met ananas, ham en kaas 

 Saksen schnitzel      €19,00 
Schnitzel met ui en olijf 

 Gezond        €19,00 
Schnitzel met ham, kaas, tomaat en ei 

 Ongezond        €19,00 
Schnitzel met spek, salami, ham, kaas en ei 

 Berliner Schnitzel     €19,00 
Schnitzel met saté saus, gebakken ei en atjar 

 Bayrsiche  Schnitzel     €19,00 
Schnitzel met spek en ei 

 Bayrische speciaal     €19,50 
Schnitzel met spek, salami, ui en ei 

  Käse schnitzel      €19,00 
Schnitzel met brie en jonge kaas 

 Wiener        €17,50 
Schnitzel met citroen 

 Gaststube        €19,00 
Schnitzel op twee manieren belegd naar fantasie van de chef 

 Gaststube de luxe     €19,50 
Schnitzel op vier manieren belegd naar fantasie van de chef 

  Schwarzwälder Schnitzel   €19,00 
Schnitzel met spek, ui en ei 

  Schwarzwälder speciaal   €19,50 
Schnitzel met spek, ui, ananas, kaas en ei 

 

 

 

 

 



Schnitzels 

 Asperge        €19,00 
Schnitzel met asperge en hollandaise saus 

 Asperge speciaal     €19,50 
Schnitzel met asperge, hollandaise saus en ei 

 Strammer       €19,00 
Schnitzel met ham, kaas en ei 

 Strammer speciaal     €19,50 
Schnitzel met ham, spek, kaas en ei 

 Saarlandse schnitzel    €19,00 
Schnitzel met tomaat en kaas 

  Brandenburger Schnitzel   €19,00 
Schnitzel met brie en honing 

 Brandenburger speciaal   €19,50 
Schnitzel met brie, tomaat , salami en honing 

 Niedersaksen      €19,00 
Schnitzel  met spek, paprika, champignons, ui, kaas en ei 

 Frieske schnitzel     €19,00 
Schnitzel met salami, spek, ham en ei 

  Duo schnitzel      €27,50 
Twee grote schnitzels geserveerd naar fantasie van de chef 

  Tiroler        €19,00 
Schnitzel met ham, tomaat en kaas 

 Alpen         €19,00 
Schnitzel met tomaat, ui en kaas 

 Vegetarische schnitzel    €19,00 
Vegetarische schnitzel met topping naar keuze 



Om te delen 
 Hausplatte       €49,95 
Een royale schaal met verschillende soorten vlees geserveerd met diverse sauzen 

 Kaasfondue       €45,00 
Kaasfondue van emmentaler geserveerd met verschillende groenten, brood, en nacho’s 

 Schnitzel kwartet     €42,50 
Vier grote varkens schnitzels geserveerd naar fantasie van de chef 

 Dubbele Vleesspies     €47,95 
Twee royaal gevulde vleesspiezen met verschillende   soorten vlees 

Vlees gerechten 

 Varkenshaas       €22,25 
Varkenshaas geserveerd met brie en een saus naar keuze 

 Gyros         €17,95 
Gyros geserveerd met gebakken champignons en huisgemaakte tzatziki 

 Saté         €19,95 
Saté geserveerd met saté saus, gebakken uitjes en atjar 

 Schweine Haxe      €22,95 
Schweine Haxe geserveerd met zuurkool 

 Vleesspies        €24,95 
Royale gevulde vleesspies  met verschillende soorten vlees 

 



Grill gerechten 

 Mixed Grill       €20,25 
Drie verschillende soorten vlees geserveerd met een saus naar keuze 

 Diamanthaas      €23,50 
Diamanthaas geserveerd met een saus naar keuze 

 Entrecoté        €23,50 
Entrecoté geserveerd met een saus naar keuze 
 Spareribs        €22,25 
Spareribs geserveerd met knoflooksaus en chilisaus 

Sauzen 
   Jager saus     Hollandaise saus 

   Champignon saus   Saté saus 

   Zigeuner saus    Pepersaus          

   Chilisaus     Knoflooksaus 

Vis 

 Sliptong        €24,95 
Drie gebakken sliptongen geserveerd met citroen 

 Warm gerookte zalm    €22,25 
Warm gerookte zalm geserveerd met citroen 

 Snoekbaars       €19,50 
Op de huid gebakken snoekbaars geserveerd met citroen 



Desserts 

 Dame blanche      €6,95 
Vanille ijs met chocolade saus 
 Coupe aardbei      €6,95 
Aardbei ijs met aardbeien saus 

 Coupe banaan      €6,95 
Bananen ijs met slagroom 

 Kinderijsje       €4,75 
Vanille ijs met slagroom en een verassing 

 

Speciaal koffie 

 Irish coffee       €7,25 
Koffie met Jameson en slagroom 
 Spanish coffee      €7,25 
Koffie met Tia Maria en slagroom 

 Coffee Catalunya     €7,25 
Koffie met Likeur 43 en slagroom 

 Dokkumer koffie     €7,25 
Koffie met beerenburg en slagroom 

 Baileys coffee      €7,25 
Koffie met Baileys en slagroom 

 Tennessee Honey     €7,25 
Koffie met Jack Daniels, honing en slagroom 

 

 

 

 

 

 



Frisdrank 

 Coca Cola        €2,30 

 Coca Cola Zero      €2,30 

 Fanta         €2,30 

 Cassis         €2,30 

 Sprite         €2,30 

 Rivella        €2,30 

 Bitter lemon       €2,85 

 Tonic         €2,60 

 Fuze Tea        €2,60 

 Fuze Tea Green      €2,60 

 Fuze Tea Black Tea Peach   €2,60 

 Fuze Tea Mango Camille   €2,60 

 Spa rood/Blauw      €2,30 

 Fristi         €2,60 

 Appelsap        €2,55 

 Jus de Orange      €2,80 

 Chocolademelk      €2,30 

 

 

 

 



Warme dranken 

 Koffie         €2,25 

 Espresso        €2,40 

 Cappuccino       €2,60 

 Latte machiato      €3,80 

 Thee         €2,25 

 Warme chocolademelk    €3,00 

Bieren van de tap 

 Bitburger 0,25L      €2,25 

 Bitburger 0,5L      €4,50 

 Weißbier 0,3L      €3,50 

 Weißbier 0,5L      €6,00 

Wijnen 

 Zoete witte wijn      €4,25 

 Droge witte wijn     €4,25 

 Rode wijn       €4,25 

 Rose         €4,25 

 



Bieren van de fles 

 Erdinger        €4,75 

 Erdinger 0,0%      €4,75 

 Franziskarner dunkel    €4,75 

 Leffe blond       €3,75 

 Leffe bruin       €3,75 

 Leffe tripel       €4,50 

 Amstel        €2,25 

 Heineken        €2,25 

 Heineken 0,0%      €2,50 

 Liefmans fruitesse     €3,75 

 Radler        €2,50 

 Radler 0,0%       €2,50 

 Bitburger 0,0%      €2,50 

 

 

 



Likeurtjes 

 Baileys        €4,- 

 Amaretto        €4,- 

 Cointreau        €4,50 

 Tia maria       €4,- 

 Likeur 43        €4,50 

 Grand marnier      €4,50 

 Drambui        €4,50 

 Sambucca       €4,- 

 

Whisky’s 

 Famous Grouse      €4,25 

 Grants        €4,25 

 Johnny Walker      €4,25 

 Glen Fiddich       €5,50 

 Glen Talloch       €4,25 

 Jim Beam        €4,25 

 Jack Daniels       €4,50 

 Jameson        €4,25 

 Tullamore Dew      €4,25 



Binnenlands gedistilleerd 

 Bessen jenever 

 Beerenburg 

 Vieux 

 Jonge jenever 

 Oude jenever 

 Apfelcorn 

 Pisang among 

 Safari  

 Schrobbelaar       €3,00 

Buitenlands gedistilleerd 

 Campari 

 Bruine rum 

 Witte rum 

 Gin 

 Malibu 

 Vodka 

 Pernod 

 Bacardi razz  

 Fernet Blanca      €3,95 


