
Specialiteiten 

 

Filet Speciaal  € 3.95 

Filet Americain, luxe sla, augurk, 

gekookt eitje, uitjes en als u wilt wat 

verse peper en/of zout. 

 

Vis Duo   € 4.75 

Gerookte zalm & Hollandse garnalen, 

luxe sla, tomaatjes, komkommer en 

huisgemaakte cocktail saus. 

 

Veggie    € 3.95 

Mozzarella, luxe sla, verse basilicum, 

tomaat, vers gemalen peper. 

Besprenkeld met olijf olie. 

 

Carpaccio  € 4.25 

Carpaccio, luxe sla, pesto,  

pijnboompitjes, Parmezaanse kaas 

en vers gemalen peper. 

 

Gezond   € 3.50 

Ham & kaas, luxe sla, tomaat, 

komkommer en een gekookt ei. 

 

Roombrie De Luxe € 4.25 

Roombrie, luxe sla, walnoten,  

bacon, appel en honing mosterd 

dressing. 

 

Zalm Extra  € 4.25 

Gerookte zalm vermengd met 

kruidenroomkaas, luxe sla, 

komkommer en verse dille. 

 

De Kip & Het Ei  € 4.00 

Kip kerrie salade & eiersalade elk  

een eigen helft, luxe sla, tomaat, 

komkommer en verse peterselie. 

 

Van Gogh’s Palletje € 4.95 

Voor als u niet kunt kiezen, 3 kleine 

broodjes met: 

• Gerookte zalm vermengd 

met kruidenroomkaas, 

luxe sla, komkommer en 

verse dille. 

• Mozzarella, luxe sla, 

verse basilicum, tomaat,  

vers gemalen peper.  

Besprenkeld met  

olijfolie. 

• Kip kerrie salade, luxe 

sla, komkommer en 

verse peterselie. 

 

Beleg 

Kaas   € 2.50 

Oude Kaas  € 2.75 

Room brie  € 3.25 

Ham   € 2.50 

Gekookt ei  € 2.50 

Filet americain  € 2.95 

Tartaar   € 2.95 

Gerookte zalm  € 3.75 

Hollandse garnalen € 3.95 

 

Huisgemaakte Salades 

Eiersalade  € 2.75 

Kip kerrie salade € 3.25 

Kip saté salade  € 3.25 

Krab salade  € 3.25 

Tonijn salade  € 3.25 

Zalm salade  € 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

Specials warm 

 

Smokey Jo  € 4.50 

Huisgemaakte hamburger met 

lekkere verse sla, bacon, tomaat en 

bbq-saus. 

 

Jill’s Favourite  € 4.50 

Gemarineerde kip, ui, paprika, 

spekjes en champignons. Met 

bourgondische kruiden en sausje 

naar keuze. 

 

U kunt kiezen uit nog 3 

verschillende soorten brood en wel: 

• Zacht puntje wit  

• Stokbroodje bruin 

• Viking Brood  

 

Eiergerechten 

 

Uitsmijter ‘De Korvel’  € 7.50 

3 sneetjes brood, 1 met spiegelei, 1 

met een kroket, 1 met een plakjes 

ham of kaas en een bolletje 

huzarensalade 

 

Uitsmijter ham   € 7.00  

Uitsmijter kaas    € 7.00 

Uitsmijter ham/kaas  € 7.50 

Uitsmijter bacon  € 7.50 

Uitsmijter bacon/kaas   € 7.75  

 

Slaatjes  

Klein   € 2.00 

Middel   € 3.25 

Groot   € 4.75 

Voor 2 personen of  

voor de grote eter.  

 

 

Salades 

 

Salade Geitenkaas  € 7.25 

Luxe sla, cherrytomaat,  

komkommer, walnoten, 

rode ui en een lekkere  

dressing 

 

Salade gerookte zalm  € 7.25 

Luxe sla, cherrytomaat,  

komkommer, rode ui,  

kappertjes. Met een frisse  

dressing.   

 

Salade kippie kippie  € 6.75 

Luxe sla, komkommer,  

lauwwarme kip met paprika, 

spekjes, ui en paprika 

 

Salade Caprese   € 6.50 

Luxe sla, tomaat, mozzarella, 

basilicum, klein beetje pesto. 

Besprenkeld met olie en verse 

peper. 

 

  

 

 

 

 

Gelieve uw bestelling vóór 10:30 uur 

door te geven. Dit omdat wij alles 

vers bereiden en daar onze tijd voor 

nodig hebben. 

Wij bezorgen broodjes  

(vanaf  € 12,50 per bestelling) 

van maandag tot en met vrijdag 

tussen 11.30uur en 14.30 uur.  
 


