
Gebak 
 Plakje cake 1,00 
 Appelgebak 2,75 
 Appelgebak met slagroom 3,60 

 Drentse wafel kersen 4,25 
 warme kersenmousse met slagroom  
 Drentse wafel aardbei 4,25 
 warme aardbeienmousse met slagroom 
 Drentse wafel slagroom 3,50  

 Poffertjes 4,30 
 roomboter en poedersuiker 
 Poffertjes de luxe 5,30 
 warme chocoladesaus en slagroom

Borrelgarnituur 
 Gasterens borrelhapje 8,75 
 kaas, droge worst, bitterballen en    
 kipnuggets  
 Nacho’s 5,95  
 In de oven gegratineerd. Nachochips,    
 geraspte kaas, tomaat, mais, ui, crème fraîche  
 en tomaten salsa 
 Bitterballen 10 stuks 5,25 
 Kipnuggets 10 stuks 5,25 
 Stokbroodje 4,25  
 met roomboter en huisgemaakte kruidenboter

Kindermenu’s 
 Brinkie frikandel 7,75 
 patat met frikandel, appelmoes, vruchtjes en  
 mayonaise 
 Brinkie kroket 7,75 
 patat met kroket, appelmoes, vruchtjes en  
 mayonaise 
 Brinkie kipnugget 7,75 
 patat met 5 kipnuggets, appelmoes, vruchtjes  
 en mayonaise 
 Brinkie bitterbal 7,75 
 patat met 5 bitterballen, appelmoes, vruchtjes 
 en mayonaise 
 Brinkie kaassoufflé 7,75 
 patat met kaassoufflé, appelmoes, vruchtjes  
 en mayonaise 
  
 Kidsbox 
 Patat  
 frikandel, kroket of kipnuggets (4 st) 
 Fristi, Chocomel, Appelsap 
 en een leuke verrassing 
  

Maaltijd salades 
 Salade op zijn Grieks 11,95  
 frisse sla, cherrytomaatjes, komkommer, feta,   
 olijven, pijnboompitjes en gesnipperde ui 

 Heide salade 11,95 
 frisse sla met gebakken spek, gerookte kipfilet,   
 komkommer, tomaat, augurk en kaas 

 Tonijn salade 11,95 
 frisse sla met tomaat, komkommer,  augurk,  
 tonijn en gesnipperde ui 

**Onze salades worden geserveerd met twee sneetjes 
ambachtelijk wit of bruin brood, roomboter en  

een bijpassende dressing.

Lunchgerechten 
    Soep van de dag  4,95 
     kan ook vegetarisch 
 Stokbroodje 4,25  
 met roomboter en huisgemaakte kruidenboter 

 Tosti ham 3,95 
 Tosti kaas 3,95 
 Tosti ham en kaas 4,50 
 Tosti Hawai 4,95 
 ham, kaas en ananas 

 Panini ham 4,50 
 Panini kaas 4,50 
 Panini ham en kaas 4,95 
 Panini geitenkaas 5,95 
 geitenkaas, honing en walnoten  
 Panini tonijn 7,95 
 tonijn, frisse sla, komkommer, augurk, ui en     
 tomaat 

 2 Kwekkeboom kroketten  
 met brood 7,95 

 Ambachtelijke gehaktbal  
 met brood 7,95 

 Patat met Kwekkeboom kroket 6,95 
 Patat met frikandel 6,95 

 Uitsmijter ham 6,95  
 Uitsmijter kaas 6,95  
 Uitsmijter ham en kaas 7,25 
 Uitsmijter gezond 9,50 
 komkommer, augurk, tomaat, bacon, ham en  
 kaas


