
DINERKAART 
 

Dinergerechten zijn te bestellen van 17:00 tot en met 21:00 
 

Om te delen 

Broodplankje 6.5 
Met kruidenboter en knoflooksaus. 

Nacho’s  8 
Pulled pork, kaas, maïs, bosui en BBQ-saus. 

 
 

Voorgerechten 

 

Tomatensoep met ballen      6 
Geserveerd met bruin en wit stokbrood. 
Soep van het seizoen       6.5 
Geserveerd met bruin en wit stokbrood. 

Serranoham met Cantaloupe of asperges    8.5 
Met asperges van Asselman Asperges (zolang de voorraad strekt) 
Wijntip: Primitivo Rosato. 

Vegan Quiche         9 
Warme gevulde groentequiche geserveerd met salade en noten. 
Wijntip: Drostdy Hof Shiraz Merlot. 

Carpaccio        11.5 
Met sla, croutons, pijnboompitten, truffelmayonaise,  
pesto, kaas en zongedroogde tomaat. 
Biertip: Chimay rood. 

Zalmtaartje         8.5 
Met gerookte makreel en een heerlijke rettich mousse. 
Biertip: Weihenstephaner Hefeweissbier. 

 



DINERKAART 
 

   Markant  m@rk@nt3   volg ons op:  
 

Salades  
Al onze salades worden aangemaakt met tomaat, komkommer en french 

dressing, geserveerd met brood en boter. 

 

Makreel        15 
Gerookte makreel, zontomaat, paprika en frisse yoghurtsaus. 
Wijntip: Miquel Pere et Fils Cinsault Syrah. 

Geitenkaas         13.5 
Zachte geitenkaas, notenmix, tomaatjes en honing. 
Biertip: Chimay Tripel. 

Carpaccio                 13 
Met pesto, zongedroogde tomaat, kaas, gefrituurde tuinbonen en 
truffelmayonaise. 
Wijntip: Grisela Soave Classico. 
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Hoofdgerechten 
Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost en aardappelgarnituur. 

 

Vlees 

Mixed grill        24 
Combinatie van kip, varkenshaas en biefstuk.  
Wijntip: Drostdy Hof Shiraz Merlot. 

Pork rib         25 
Heerlijk stuk gegrilde ribsteak van het varken. 
Biertip: Gouden Carolus Classic. 

Tournedos 100gr of 200gr          21.5 / 27 
Heerlijk mals biefstuk van de haas. 
Biertip: Cornet Oaked.   

Schnitzel Mexicano        22 
Gepaneerde varkensschnitzel met paprika, pulled pork, chilisaus, 
tortillachips en kaas. 
Wijntip: Tre Castelli Il Bianco. 

 

Bij bovenstaande gerechten heeft u keuze uit de volgende sauzen/garnering: 
Champignonsaus, pepersaus, rode wijn-tijmsaus,  

kruidenboter of gebakken ui & champignons. 
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Vis 

Visvangst       22.5 
Lekkere verse vis geserveerd met een passende saus. 
Wijntip: Drostdy Hof Chardonnay.   

Thaise groene viscurry       22.5 
Met verse witvis, diverse groentes en geserveerd met rijst en noten. 
Biertip: Gouden Carolus Hopsinjoor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vegetarisch  

Groentetuin        20 
Pannetje gevuld met diverse seizoens groenten op smaak gemaakt met 
een kerriesaus. Geserveerd met rijst. 
Wijntip: Drostdy Hof Chenin Blanc.   

Gevulde Taco(      mogelijk)      20 
Krokante taco met verschillende groenten, sla, bonenmix, 
kaas en vegetarisch gehakt. 
Biertip: Corsendonk Triple Gold. 
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Desserts 
Lekker in combinatie met een dessert is een glaasje port of likeur.  

Zie onze drankkaart voor de vele opties. 

Sorbet met seizoensfruit      8.5 
Met vanille-ijs, fruitcoulis, vers fruit en slagroom. 

Witte & pure chocolade cheesecake     8.5 
Met een bol luxe chocolade ijs en slagroom. 

Mangokokos taartje       8.5 
Met amandelschaafsel en passievrucht. 

Coupe Moskowitz       8.5 
Vanille-ijs met advocaat en slagroom. 

Dessert dranken 
 

Whisky proeverij       13.5 
3 soorten Schotse single malt met bij elke whisky 
een bijpassend hapje. 

Koffie Compleet       8.5 
Koffie, thee of cappuccino met een likeur naar keuze. 
Geserveerd met zoete lekkernijen. 

Klassieke Affogato       5.0 
Espresso met een bol roomijs. 

Martini Espresso       8.5 
Espresso cocktail met wodka en koffielikeur.  
Geserveerd met bonbon. 

Limoncello Sorbet       8 
Een bol citroen sorbetijs met een royale scheut limoncello. 
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Kinderkaart 

Voorgerechten 
 

Tomatensoep met ballen   4 
Ham met meloen 4.5 

Hoofdgerechten 

Kindermenu 1         6.5 
Patat met mayonaise, appelmoes en keuze uit:  
Spiesje van frikandel & kipnuggets,  
Spiesje van frikandel of kipnuggets. 
 
Kindermenu 2        8.5 
Patat met mayonaise, appelmoes en keuze 
uit spareribs of 2 kroketten. 

Picasso        8 
Poffertjes met decoratie om zelf te versieren. 

American Pancakes       8 
Drie pannenkoekjes met fruit en stroop.  

 

Nagerechten 

Dierenbeker  5,5 
Gevuld met vanille roomijs, slagroom en discodip. 

 
Flensjes  5 

Met vanille-ijs en fruit. 
 


