VOOR BIJ DE BORREL
Plateau Loppesheim voor twee personen

O.a. kazen, worst, tor�llachips, gefrituurde hapjes en gemarineerde olijven

Bitterballen Van Dobben
Acht stuks
Twaalf stuks

Partysnacks

Twaalf gefrituurde borrelhapjes

€ 18,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 9,50

Nachos deluxe

Uit de oven met gesmolten kaas, jalapeño peper, tomatensalsa
en crème fraîche

Gemarineerde olijven

Met daarbij een schaaltje gemengde nootjes

Groninger metworst

Met daarbij oude kaas met een �pje Marne Mosterd

€ 7,75
€ 5,50
€ 6,75

Menukaart

PLATES
12.00 uur - 21.00 uur

LUNCH
van 12.00 uur tot 17.00 uur
Varkenssaté

Home made burger

Geserveerd op een sesambroodje met gebakken spek, gefrituurde uien,
tomaat en augurk

Broodje gerookte zalm

Rijkelijk belegd met zalm, rode ui, krokante kappertjes en citroenmayonaise

Broodje van de dag

Dagelijks wisselend broodje, de bediening informeert u graag

Broodje heksenmix

Broodje met verschillende warme paddenstoelen

Uitsmijter

Drie gebakken scharreleieren met ham en/of kaas

€ 11,50
€ 11,50

Gerookte zalm met rode ui, krokante kappertjes en citroenmayonaise

Salade heksenmix

Salade met verschillende warme paddenstoelen

Salade van de dag

Dagelijks wisselende salade, de bediening informeert u graag

Fish and chips

Kibbeling geserveerd met frites, een frisse salade en remouladesaus

€ 11,50

Op een broodje met spek, tomaat, augurk, gefrituurde uien en
een puntzakje frites

€ 11,50

Heksenmix

Plate met verschillende warme paddenstoelen met frites en salade

Gemaakt van Marne’s Mosterd met stukjes Groninger metworst

Soep van de chef

Afwisselend soepje, vraag de bediening informeert u graag

Breekbrood

Met diverse smeersels en dipsauzen

€ 17,50

€ 17,50
€ 17,50

€ 11,50

€ 14,50
€ 14,50

3-gangen verrassingsmenu
€ 24,95
We hebben elke dag een wisselend 3-gangen verrassingsmenu met als hoofdgerecht
keuze uit vis/vlees/vega. De bediening informeert u graag.

€ 14,50

SOEPEN
van 12.00 uur tot 21.00 uur
Mosterdsoep

€ 17,50

Home made burger

SALADES
van 12.00 uur tot 21.00 uur
Salade gerookte zalm

Geserveerd met atjar, kroepoek, frites, pindasaus en seroendeng

DESSERTS
van 12.00 uur tot 21.00 uur
€ 5,95
€ 5,95
€ 8,50

Dame Blanche

€ 8,50

Dessert van de dag

€ 8,50

