
Fijn dat je voor ons concept meters eten kiest! Onze medewerkers staan graag voor je klaar. De starttijd van ons meters eten concept is van 16.00 tot 19.00 uur. Verlaat of verhinderd? Laat het ons dan tijdig weten, zodat we daar rekening mee kunnen 
houden. Zijn er allergieën of dieetwensen, geef dit door bij de reservering. De voor- en hoofdgerechtjes zijn tot 21.30 uur te bestellen en de nagerechtjes tot 22.30 uur. De volgorde van bestellen maakt niet uit, je mag zelfs met een nagerechtje beginnen. 
Kinderen tot drie jaar krijgen van ons twee gerechtjes van het huis. Daarna rekenen wij € 3.50 per gerechtje extra op de totaalprijs. Kinderen van drie tot tien jaar betalen slechts € 14.50. Wij serveren kleine gerechtjes. Twee meterse gerechtjes staan 
gelijk aan een volwaardig a la carte gerecht. Verspilling is niet nodig, bestel dus alleen wat je op kunt. Bij verspilling rekenen wij € 3.50 per gerechtje extra op de totaalprijs. Voorafgaand krijg je van ons brood met dips. Per rondje kun je één gerechtje 
bestellen. Dit doe je door middel van het invullen van het briefje. Voor het gewenste gerechtje kun je het aantal turven. De bijgerechtjes zijn ongeveer voor twee personen. Het ingevulde briefje wordt pas meegenomen 
als de vorige bestelling op je tafel is uitgeserveerd en het invulbriefje op de houder is geklemd. Wij werken met dagverse en streekproducten, hierdoor kan het wel eens gebeuren dat er (in de loop van de avond) iets niet meer te verkrijgen is.

                                                                                            Onze medewerkers wensen u een fijne avond en smakelijk eten toe!

Voor onze kleine gasten tot 12 jaar. 
Buiten de normale meterse gerechtjes, kun je ook 
kiezen uit onderstaande extra kindergerechtjes.

Kipnuggets met mayonaise
Frikandel met mayonaise
Kroket met mayonaise
Kindersnackmix met mayonaise
Poffertjes met boter, poedersuiker en stroop
Raketje waterijs
Verse slagroom met wafeltje en spikkels 

Vanillemousse 
met banoffee parels
Stoofperen 
met bevroren yoghurt, vruchtensaus en slagroom 
After eight 
roomijs met frisse muntsmaak gevuld met 
brosse stukjes chocolade, chocoladesaus 
en slagroom
Crème brûlée
Rainbowcake
met botercrème, spikkels en slagroom
Dame blanche
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Bolleboosje
schuimpjes met botercrème overgoten met 
een laagje roze chocolade en frambozensaus
Kaasbordje
met garnituur
Duo van blueberry- en framboossorbetijs
met manderijnen en mango-passiesaus
Spekkoek
met banaanroomijs en slagroom
Tiramisu
Bastogneparfait
met toffeesaus, caramelblokjes en slagroom
Nagerecht van de chef

Porties voor 2 personen

Brood met kruidenboter
Frites met mayonaise
Gemarineerde 
aardappeltjes met mayo

Frisse salade

Ierse biefstuk 
met groenten, aardappeltjes en pepersaus
Gevulde tortilla 
met aardappelblokjes, kidneybonen, paprika, 
maïs, mango en gedroogde chili chipotle 
Normandisch vispannetje
met diverse vissoorten in roomsaus
Torpedo garnalen
met komkommer en Oosterse dip
Oma’s kippendijensaté 
met satésaus, gebakken uitjes en cassave 
Hoofdgerecht van de chef
Schnitzel van varken
met groenten, aardappeltjes 
en champignonsaus
Krokante schijf gevuld met quinoa,
ui, paprika en kerrie kruiden op waldorfsalade
Brioche met Black Angus burger 
met sla, augurk, tomaat, bacon en kaas
Yakitori spiesjes
in zoetzure saus met sesamzaad en cassave
Ossenhaaspuntjes op z’n Oosters
in woksaus met paprika en rode ui
Serranohamkroketjes
met honing-mosterdmayonaise
Kruislands stoofvlees
met toast
Groentenloempia’s 
in chilisaus
Gebakken zalmfilet
met groenten, aardappeltjes en witte wijnsaus
Scampi’s op een stokje 
in knoflook en kruiden met salade
Kibbeling
met kibbelingsaus
Mexicaans pannetje
met bonen en groenten in een licht pittige saus
Zeeuwse beenham
met groenten, aardappeltjes
en honingmosterdsaus
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Sweet and sour 
gemarineerde aardappeltjes en groenten
in zoetzure saus
Wrap met gerookte kip 
met sla, rode ui, baconcrumble, 
cashewnoten en ketjap sesammayo
Bietencarpaccio
met geitenkaas, stoofpeertjes
en appelstroopdressing
Antipasti: drie Italiaanse charcuterieën
met zongedroogde tomaatjes en olijven
Kaaskroket
met grof gesneden waldorfsalade 
Krabsalade op ‘n toastje
met sla, kappertjes en rode ui
Nacho’s uit de oven
met kaas, ui, salsa en quacamoledip
Gerookte zalm op een gespreid bedje
met sla, kappertjes, rode ui en whiskeysaus
Gehaktballetjes
in huisgemaakte pindasaus met gebakken uitjes 
Rundercarpaccio
met sla, Grana Padano, pijnboompitten,
baconcrumble en truffelmayonaise
Voorgerecht van de chef
Toscaanse tomatensoep
Krokante kipspies
met salade en chilimayonaise
Gebonden vissoep
Geitenkaas omwikkeld met spek
met sla, rode ui, croutons, gerookte amandelen
en appelstroopdressing
Kreeften-garnalencocktail
met sla, garnituur en whiskeysaus
Pastei met champignonragout
Lauwwarme gerookte kipreepjes 
met sla, baconcrumble, cashewnoten 
en ketjap sesammayo
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