
 
 

 
Waar genieten nog heel gewoon is 

Lekkere starters of voor bij de borrel 
 
Nacho’s uit de oven 9,95 
Rode ui|tomaat|rode en groene peper|kaas|roomkaas|guacamole|verse koriander 
chili ketchup|knoflooksaus 
 

Gemarineerde olijven Spaanse stijl 5,95 

Groene & zwarte olijven, zonder pit|rode peper|cornichons|knoflook|kruidendressing 
 

Broodplank (voor 2 personen) 6,95  
Wit en bruin rustiek brood|kruidenboter|kerriemayonaise|tomatenchutney 
 

Voorgerechten 
 
Rundercarpaccio van Sallands weiderund 13,50 
Pesto|rucola|wortel|radijs|olijven|cherry tomaat|truffelmayonaise 
Grana Padano|geroosterde pijnboompitten 
 
Rundercarpaccio van Sallands weiderund (XL) 19,50 
Pesto|rucola|wortel|radijs|olijven|cherry tomaat|truffelmayonaise 
Grana Padano|geroosterde pijnboompitten 
 
 

Balinese gamba’s 14,75 
Pikante knoflook-balisaus|dungesneden prei 
 

 
Soepen 
 

Franse uiensoep 7,50  
Knoflook-kruidencrostini|Parmezaanse kaas gratin 
 
 

Zuid-Franse vissoep 9,50 
Knoflookcroutons|geraspte Grana Padano|Aïoli 
 

Grootmoeders tomaten-groentensoep 6,95 
Soepballen|boerensoepgroente|stevige vermicelli|tuinkruiden|scheutje room|croutons 

 
 
 
 



 
 

 
Waar genieten nog heel gewoon is 

Hoofdgerechten 

 
Mix gril 21,50 
Varkenshaas|biefstuk|kipfilet|kruidenboter|kerriesaus|knoflooksaus  
 

Rib-eye steak van het Sallands weiderund (ca. 300 gram) 27,50  
Kruidenboter|gefruit ui 
 

Burger TP84 16,95 ✿ 

Italiaanse bol|100% rundvleesburger van Hollands weiderund|gemengde sla|kerrie-mayonaise 
tomaat|komkommer|rode uienchutney|gegrild spek|gesmolten jong belegen kaas 
 

Tournedos pepper (ca.200 gram) 26,50  
Grove peper|romige pepersaus 
 

Kipsaté Bollywood 18,50 
Satésaus|zoet-zuur|seroendeng|cassave kroepoek 
 

Oven gegaarde spareribs (de lekkerste van heel Twente) 21,50 
Pittig-zoete marinade|koude knoflooksaus 
 

Twentse boeren schnitzel “onmeunig lekker” 19,95 
Gebakken uien, champignons en spek|champignonroomsaus 
 

Gegrilde varkenshaas medaillons (ca. 270 gram) 21,50 
Gebakken champignons|champignonroomsaus 
 

Twentse tournedos 27,50 
Gebakken spek, rode uien en champignons|champignonroomsaus 
 

Boerderij kip van onze rotisserie 18,50 

Gebakken uien, champignons en spek|champignonroomsaus 
 

In de oven gebakken zalmfilet 22,50 
Citroenpeper|romige dillesaus 
 

In roomboter gebakken slibtongen (3 st.) 24,95  
Met sinaasappel en citroen afgebluste roomboterjus 
gefrituurde kappertjes|remouladesaus|citroen 
 

Fish & Chips 18,75 
Twee krokant gebakken en gekruide heekfilets|remouladesaus|citroen 
 
 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, verse groenten, 
rauwkostsalade en echte mayonaise 

 



 
 

 
Waar genieten nog heel gewoon is 

Voor onze kleinste gasten (Tot en met 12 jaar) 
 
Kidsbox frikandel 8,95 
Frites, appelmoes, mayonaise, Capri Sun, speeltje & snoepje 
 
Kidsbox kroket 8,95 
Frites, appelmoes, mayonaise, Capri Sun, speeltje & snoepje 
 
Kidsbox kaassouflé 8,95 
Frites, appelmoes, mayonaise, Capri Sun, speeltje & snoepje 
 
Kidsbox  kipnuggets 8,95 
Frites, appelmoes, mayonaise, Capri Sun, speeltje & snoepje 
 

Kidsbox fish & chips 12,75 
Krokant gebakken heekfilet, frites, appelmoes, mayonaise, Capri Sun, speeltje & snoepje 
 
 
Kinderijs 5,95 
Vrolijke dierenbeker om mee te nemen|softijsje met aardbeien topping 
 

Kinderijs 5,95 
Vrolijke dierenbeker om mee te nemen|softijsje met chocolade topping 
 

 

 
 


