
VOOR BIJ DE BORREL 

Plateau Loppesheim (twee personen) € 18,00
O.a. kazen, worst, tortillachips, gefrituurde hapjes
en gemarineerde olijven

Bitterballen Van Dobben  
Acht stuks € 8,00
Twaalf stuks € 11,00

Partysnacks € 9,50
Twaalf gefrituurde borrelhapjes

Tortillachips € 7,75
Uit de oven met gesmolten kaas, jalapeño peper,
tomatensalsa en crème fraîche

Gemarineerde olijven € 5,50
Samen met een schaaltje gemengde nootjes

Groninger metworst € 6,75
Daarbij oude kaas met een tipje Marne mosterd

MENUKAART



LUNCH 12.00 uur - 17.00 uur

Home made burger € 10,75
Geserveerd op een sesambroodje met gebakken spek,
gefrituurde uien, tomaat en augurk.

Broodje huisgerookte zalmforel € 11,50
Rijkelijk belegd met zalmforel, komkommer, olijven crème en radijs.

Geitenkaasburger € 11,25
Gebakken geitenkaasburger geserveerd op een sesam broodje 
met een rode uien compote.

Sunny side up € 9,50
Drie gebakken scharreleieren met ham en/of kaas.

SALADES 12.00 uur - 21.00 uur

Salade geitenkaas € 13,25
Gebakken geitenkaas met tomaat, appel en krokant gebakken spek.

Salade zalmforel € 13,50
Huisgerookte zalmforel met olijf, komkommer, rode ui en tomaat.

SOEPEN 12.00 uur - 21.00 uur

Mosterdsoep € 5,95
Gemaakt van Marne’s mosterd met stukjes Groninger metworst.

Soep van de chef € 5,95
Afwisselend soepje (vraag de bediening hiernaar).

PLATES 12.00 uur - 21.00 uur

Varkenssaté € 17,25
Geserveerd met atjar, kroepoek, frites, pindasaus en seroendeng.

Fish and chips € 17,50
Kibbeling geserveerd met frites, een frisse salade en remouladesaus.

Home made burger € 17,00
Op een broodje met spek, tomaat, augurk, gefrituurde uien 
en een puntzakje frites.

Geitenkaasburger € 17,50
Gebakken geitenkaas op een broodje met knolfrites en een frisse salade.

VOORGERECHTEN 12.00 uur - 21.00 uur

Breekbrood € 8,50
Met diverse smeersels en dipsauzen.

Rundertartaar € 10,50
Mals rundvlees met bijpassende garnituren en een eidooier erbovenop.

Zalmforel € 9,75
Gerookte zalmforel, rode bieten mouse en olijven crème.

HOOFDGERECHTEN 17.00 uur - 21.00 uur

Varkenshaas € 19,25
Varkenshaas omwikkeld met spek geserveerd met een saus van truffel.

Vis van de dag € 19,50
Afwisselend visje (vraag de bediening hiernaar)

Geroosterde wortelen € 19,50
Geserveerd met gefrituurde kikkererwten, een kokos wortel crème en 
peterselievinaigrette.

Dag specialiteit € 19,50
Dagelijks wisselend gerecht (vraag de bediening hiernaar)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en een 
frisse salade.

DESSERTS 12.00 uur - 21.00 uur

Wafels € 8,50
3 wafels met warme kersen, vanille ijs en slagroom.

Sorbet € 8,50
Verschillende soorten sorbetijs 
met fruit en slagroom.


