Plak Stoete
Stoete gerookte zalm

Lunch gerechten
€10,50

Zalm | kappertjes | ravigotte saus | knapperige sla
bruin brood

Broodje kroket

€ 8,50

twee snee brood met daarbij 2 kroketten

Vespermoal
Stoete runder carpaccio

€11,50

Carpaccio | pesto | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | truffelmayonaise | rucola
wit brood

Stoete ham kaas

€ 8,-

pillewegge en een stoete met ‘naegelholt

Uitsmijter ham of kaas

half
heel

Uitsmijter ham en kaas

half
heel

€ 7,75

€ 9,50
€11,75
€ 9,50
€11,75

Uit de oven | ham | kaas | wit brood

Boerenomelet
Stoete brie

€ 9,50

Uit de oven | brie | peer | honing | pecan noten
rucola | bruin brood

Stoete paddenstoel

€ 7,75

Uit de oven | champignons | ui | kaas
bruin brood

€13,50

met brood en boter

12 uurtje

€13,50

bouillonsoep met verse tuinkruiden,
kroket met witbrood | bruinbrood met
oude kaas | frisse salade

Achterhoekse kaassalade

€13,50

verschillende soorten kaas | tomaat
knapperige sla | gemengde noten
dressing van mosterd en dille

Soepen
Heldere bouillon

Noaberplankje
€ 5,75

verse groenten | soepvlees | balletjes

Pittige ossenstaartsoep

€ 5,75

Romige champignonsoep

€ 5,75

Licht gebonden
tomaten crème soep

€ 5,75

€13,50

ambachtelijk gebakken brood | oude kaas
gezouten ham | nagelholt | boter
kruidenboter | huisgemaakte mosterd
knoflooksaus

Voor de kleine eter

Onze alom geprezen seizoensoep € 6,75

Frietjes in een klompje met frikandel,
Kipvariantjes of kroket
€ 7,50

Broodplankje

appelmoes | mayonaise

ambachtelijk gebakken brood
gezouten boter | kruidenboter
mosterd | knoflooksaus

€ 8,00

Poffertjes in een klompje

€ 5,00

Paddenstoel pannenkoek

€ 5,00

jam | poedersuiker

Clown pannenkoek

€ 7,50

rozijnen | ananas

Chocolade pannenkoek
Chocopasta | smarties | slagroom

€ 7,50

Pannenkoeken

Pannenkoek specialiteiten

Al onze pannenkoeken worden van oudsher
geserveerd met roggebrood, roomboter, stroop en
poedersuiker.

Gewoon

Een soort beleg

€ 8,00
€ 9,75

Mager doorregen buikspek
Spekhasse met zwoerd
Gember
Worst
Kaas
Appel
Ananas

Twee soorten beleg

hand warme gerookte Noorse zalm | scharrelei | mix sla
| dragon mayonaise

Groenten pannenkoek
Museum pannenkoek

€13,50
€14,75

champignons | paprika | uien | aardappel
doorregen buikspek | kaas | ham

Pikante pannenkoek
€11,75

€14,75

salami | pepers | champignons | uien
paprika | aardappel | kaas

Kaastrio pannenkoek

€15,75

Camembert | oude kaas | Parmezaan
honing | rucola | noten

Nagerechten
Suikervrij ijs

€ 6,75

met fruit

IJs Erve Kots

€ 7,75

boerenvanille ijs | boerenjongens ijs
advocaat | boerenjongens | slagroom

€13,75

Appel, doorregen spek en uien
Appel, doorregen spek en rozijnen
Appel, ananas en rozijnen
Appel, gember en spekhasse
Kaas, ham en uien
Kaas, ham en ei
Kaas, ham en spekhasse
Kaas, ham en champignons
Kaas, doorregen spek en ei
Kaas, doorregen spek en ananas
Kaas, champignons en uien
Seniorenpannenkoek naturel

€16,50

dagverse groenten | rucola | Parmezaanse kaas

Tonijn en uien
Worst en uien
Ei en uien
Appel en gember
Appel en boerenjongens
Appel en spekhasse
Appel en doorregen spek
Appel en rozijnen
Kaas en ham
Kaas en gember
Kaas en doorregen spek
Kaas en champignons

Drie soorten beleg

Gerookte zalm pannenkoek

Dame Blanche

€ 7,00

roomijs | chocolade ijs
warme chocoladesaus | slagroom

Heisse Liebe

€ 7,50

roomijs | kersenijs
warme kersen | slagroom

Coupe karamel

€ 7,50

roomijs | karamelijs | pecannootjes
warme karamelsaus | slagroom

IJs koffie
€ 7,00

€ 6,50

Koffie | vanille ijs | hazelnootsiroop | slagroom |
Bastogne crumble

met garnituur is meerprijs

Kinderijsje

€ 5,00

Seniorenijsje

€ 5,50

