Warme Dranken
Espresso koffie
Panna Montana
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Chocoladekoffie
Irish Coffee
Spanish coffee
Italian coffee
Brabantse koffie
Warme
Chocolademelk
Met slagroom

Koffie met een crema laagje
Espressokoffie met een toef slagroom
Alom bekend en geprezen
Klein pittig kopje koffie
Espressokoffie aangevuld met warme melk
Warme en schuimende melk met een
espressokoffie
Chocolade met koffie en heerlijke slagroom
Koffie met whisky en slagroom
Koffie met Licor 43 en slagroom
Koffie met amaretto en slagroom
Koffie met likeurtje naar keuze en zoete
lekkernijen

€ 2,25
€ 2,90
€ 2,60
€ 2,25
€ 2,60
€ 3,05
€ 5,00
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,50
€ 2,90
€ 3,60

Theekaart
Thee (diverse smaken)
Verse munt

€ 2,30
€ 2,95

Gebak en lekkernijen
Apfelstrudel
2 plakjes roombotercake met verse aardbeien en slagroom
(seizoen)
2 plakjes roombotercake met slagroom
Appelkaneeltaart
Slagroom / Vanillesaus
Saucijzenbroodje

€ 3,40
€ 4,60
€ 3,10
€ 3,55
€ 0,75
€ 3,45

Koude Dranken
Coca Cola / Coca Cola Light / Zero
Fanta Sinas
7-Up
Cassis
Chaudfontaine blauw / rood
Tonic
Bitter Lemon
Rivella Light
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Fristi
Chocomel
Melk
Vers geperste jus d’orange
Vers geperste jus d’orange groot
Tomatensap
Appelsap
Ginger ale

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,30
€ 3,25
€ 4,85
€ 2,60
€ 2,75
€ 2,75

Wijnen
Wit, Rood of Rosé
Fles Wit, Rood of Rosé
Glühwein (seizoen)

€ 4,25
€ 16,95
€ 3,95

Huisgemaakte Sangria (seizoen)
½ Liter
1 Liter

€ 7,95
€ 13,95

Port en Sherry
Port
Medium Sherry Dry
Sherry

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Gedistilleerd
Bacardi
Jonge Jenever
Schrobbelèr

€ 4,40
€ 3,10
€ 3,95

Likeuren
Tia Maria
Amaretto
Baileys
Licor 43
Campari

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

IJs
Sorbet

€ 7,80

3 Bolletjes ijs met vers fruit en slagroom

Dame Blanche

€ 6,95

3 bolletjes ijs met chocoladesaus en slagroom

IJs met verse aardbeien en slagroom (seizoen)
Kinderijsje

€ 7,80
€ 3,95

Borrelhapjes
Bittergarnituur gemengde snacks 15 stuks
€8,45
Diverse soorten brood, huisgemaakte kruidenboter, tapenade en olijfjes
€ 5,95
Portie bitterballen 8 stuks
€5,30

Salades
Vissalade
Salade met zalm, paling en Hollandse garnalen geserveerd
met een heerlijke dressing.
€ 16,50

Chefs Bowl
Salade met warme kip, gebakken ananas, rauwkost, paprika en maïs,
geserveerd met een huisgemaakte dressing.
€ 14,50

Spicy Chicken
Salade met warme hete kip, gemengde sla, tomaat,
komkommer, pittenmix, olijfjes en een gekookt eitje.
€ 14,50

Caesar Salade
Een Amerikaanse klassieker met gemengde sla, gebakken spekjes,
croutons, tomaat en Parmezaanse kaas.
€ 13,25

Geitenkaas Salade
Salade met warme geitenkaas, coburgerham, pittenmix en honing.
€ 14,50

Alle salades worden geserveerd met brood en roomboter.

Soepen
Dagsoep
Met brood en huisgemaakte kruidenboter.
€ 6,95

Huisgemaakte Erwtensoep (seizoen)
Met roggebrood en spek.
€ 7,75

Franse Uiensoep
Gegratineerd met kaas.
€ 6,95

Tosti’s
Stel zelf uw tosti samen uit de volgende ingrediënten:
Jonge kaas, Oude kaas, Brie, Boerenham,
Coburgerham, Ui, Tomaat, Ananas
€ 5,25

Stel zelf uw broodje samen:
Broodjes:
Waldkorn, Witte piramide, Italiaanse bol, Pistolet
Beleg:
Jonge kaas, Oude kaas, Boerenham, Coburgerham,
Kipfilet, Fricandeau
€ 6,50

Eiergerechten
Omelet
2 eieren / 3 eieren
€ 8,50 / € 9,50
Keuze uit:
Boerenham, Coburgerham, Jonge kaas, Oude kaas, Fricandeau

Boerenomelet
Omelet met groenten van het veld, spekjes, champignons, ui en tomaat.
€ 9,50

Uitsmijter
2 eieren / 3 eieren
€ 8,50 / € 9,50
Keuze uit:
Boerenham, Coburgerham, Jonge kaas, Oude kaas, Fricandeau

Uitsmijters worden geserveerd met gebakken ui, tomaat en
champignons.

Fritesgerechten
Huisgemaakte saté uit het pannetje
Keuze uit kip of varkenshaassaté met onze
heerlijke pittige satésaus, frites en mayonaise.
Dit alles met een frisse rauwkostsalade.
€ 14,45

Frites met onze beroemde hacheevlees
€ 14,45

Frites met 2 “Cas Spijkers” kroketten
€ 10,95

Frites kip
Met gebakken paprika en ui.
€ 13,25

Frites hete kip
Pikante kip gebakken in chilisaus.
€ 13,25

Kindermenu
Voor de kleinste onder ons:
Frites met kroket of frikandel,
appelmoes of mayonaise
Met een leuke verrassing.
€ 5,95

Specialiteiten
12 uurtje
3 sneetjes brood met fricandeau, kipfilet, kaas, ham,
Cas Spijkers kroket, gebakken eitje,
een shotje verse jus d’orange en een koffie of thee naar keuze.
€ 10,95

Wrap ’t Binnenhofje
Wrap van de grill met hete kip, brie, sla, pittenmix en heerlijke guacamole.
€ 9,45

Pan Italiano
Italiaanse bol belegd met
groene pesto, mozzarella, tomaat en Italiaanse kruiden.
€ 7,95

Piramide Geitenkaas
Witte piramide met coburgerham, geitenkaas en honing uit de oven.
€ 9,45

Pistolet ’t Binnenhofje
Pistolet met ham, ui, tomaat, ananas en kaas uit de oven.
€ 7,75

Waldkorn Vitea
Waldkorn met ham, kaas, gekookt eitje, rauwkost,
tomaat en komkommer.
€ 7,75

Pistolet Champignons
Pistolet met fricandeau, kaas, champignons, ui en tomaat uit de oven.
€ 8,85

Croque Madame (Deluxe)
Tosti ham/kaas met een gebakken eitje, ui, tomaat en champignons
Deluxe versie is met 2 eieren en meer gebakken lekkernijen.
€ 8,45 / € 9,45

Specialiteiten
Pistolet Carpaccio
Pistolet met flinterdunne ossenhaas, mosterddressing sla, kappertjes,
zongedroogde tomaat, een pittenmix en Parmezaanse kaas.
(Kan ook als salade zonder broodje)
€ 10,45

Waldkorn Enrico
Dit broodje is al een klassieker.
Roergebakken fricandeau met ui en champignons.
Afgerond met onze pittige satésaus.
€ 9,95

Club Sandwich
3 sneetjes geroosterd brood met gerookte
kipfilet, sla, tomaat, komkommer, bacon, ei en mayonaise.
€ 9,95

Gerookte Zalm op Toast
Toast met gerookte zalm, sla, ui, kappertjes
en huisgemaakte dillemayo.
€ 10,95

Broodje Satan
Italiaanse bol met bacon, gebakken ei, rauwkost en mayonaise.
€ 7,75

Italiaans broodje met huisgemaakt hacheevlees
€ 9,95

Huisgemaakte saté uit het pannetje
Keuze uit kip of varkenshaassaté met onze heerlijke pittige satésaus, een frisse
rauwkostsalade en stokbrood.
€ 12,45

Specialiteiten
2 “Cas Spijkers” Kroketten met 2 sneetjes brood en mosterd
€ 8,50

2 garnalenkroketten met 2 sneetjes brood
€ 12,45

Huisgemaakt Kippasteitje
Kippasteitje met extra gebakken ui, champignons en spekjes.
€ 8,45

Tonijn Sandwich
3 sneetjes geroosterd brood met tonijnsalade, sla, tomaat, komkommer,
ui, kappertjes en een gekookt eitje.
€ 9,95

Vistrio
3 mini broodjes, waarvan 1 met paling, 1 met gerookte
zalm met dillemayo en 1 met tonijnsalade.
€ 13,45

Broodje Hete Kip
Pistolet met kipfilet gebakken in chilisaus.
€ 9,95

Broodje Kip
Pistolet met gebakken kipfilet, paprika en ui.
€ 9,95

Broodje Bal
Pistolet met een vers gebraden gehaktbal uit de jus.
€ 7,45

Waldkorn Brie
Waldkorn met brie, honing en walnoten uit de oven.
€ 7,95

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek
Met roomboter, poedersuiker en een verrassing.
€ 6,45

Pannenkoek naturel
€ 6,95

Pannenkoek met spek
€ 8,50

Pannenkoek met kaas
€ 8,50

Pannenkoek met spek en kaas
€ 8,95

Pannenkoek met appel
€ 8,50

Pannenkoek met ananas
€ 8,50

Pannenkoek met aardbeien en slagroom
(Alleen in het seizoen)
€ 9,95

Wilt u liever zelf uw pannenkoek samenstellen dan is dat
mogelijk, mits we de ingrediënten in huis hebben.

Pannenkoeken worden geserveerd met poedersuiker en stroop.

Voordeelmenu's
Voorgerecht
Carpaccio met mosterddressing, sla, pittenmix, zongedroogde
tomaten en Parmezaanse kaas.

Hoofdgerecht
Saté uit het pannetje.
Keuze uit kip- of varkenshaassaté.
met onze heerlijke pittige satésaus, frites en mayonaise.
Of hacheevlees met frites en mayonaise.
Beide worden geserveerd met een frisse rauwkostsalade.

Nagerecht
Een kop koffie of thee.
€ 18,95
------------------------------------

Voorgerecht
Huisgemaakte soep naar keuze.

Hoofdgerecht
Saté uit het pannetje.
Keuze uit kip- of varkenshaassaté
met onze heerlijke pittige satésaus, frites en mayonaise.
Of Hacheevlees met frites en mayonaise
Beide worden geserveerd met een frisse rauwkostsalade

Nagerecht
Een kop koffie of thee.
€ 16,95

Voordeelmenu's zijn tot uiterlijk 1 uur voor sluitingstijd te bestellen.

