
Voorgerechten 

Onderstaande gerechten worden 
geserveerd gedurende de 
openingstijden van onze keuken 
van 12.00 tot 20.00 uur.

½ Stokbrood met kruidenboter 
en knoflooksaus

Proeverij van Gelderse vleeswaren
het bekende Achterhoekse nägelholt, gedroogde ham,
 Achterhoekse coppaham

Rundercarpaccio
op brood met pesto, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten 
en Parmezaanse kaas

Salade met zalm
met yoghurtdressing

Salade met lauwwarme geitenkaas 
in spek
met een dressing van honing en tijm

Rundvleesragout
geserveerd in een pasteibakje

Soep van de dag

Vegetarisch 
Bospaddenstoelenragout
ragout van paddenstoelen geserveerd in een pasteibakje

Salade met gegratineerde geitenkaas
Groene salade met geitenkaas en honing

vanaf

Diner

€  9,00

€  7,00

€  7,00

€  8,25

€  4,00

€  7,00

€  7,00

€  9,75

€  4,50



Hoofdgerechten 
De volgende gerechten worden geserveerd met warme groenten, 

rauwkost en gebakken aardappelen of frites

Stoofpotje van rundvlees

Zalmlende met wijnsaus

Varkenshaas
met pepersaus of roomsaus

Boerenschnitzel
met gebakken ui, champignons en spekjes

Schnitzel met champignonroomsaus

Jägerschnitzel
schnitzel met een saus van tomaat, paprika en champignons

Biefstuk van de haas
met gebakken champignons

Kleine biefstukjes met stroganoffsaus

Huisgemarineerde spareribs 

€16,75

€18,00

€18,00

€15,75

€15,75

€15,75

€26,00

€22,50

€17,50



Voor de kinderen 

Vegetarische gerechten 
Maaltijdsalade met Geitenkaas 
groene salade met dressing van honing en tijm. 
Geserveerd met stokbrood en boter.

Bospaddenstoelenrisotto met
Parmezaanse kaas
Geserveerd met een groene salade

geserveerd met aardappelen, 
warme groenten en rauwkostsalade

Kinder menu
friet, appelmoes met frikandel of kipnuggets

Kleuter menu met zalmfilet
met friet, appelmoes en komkommer

Kleuter menu met Biefstuk
met friet, appelmoes en komkommer

Omelet met oude kaas

Maaltijdsalade met geitenkaas in spek
met een dressing van honing tijm geserveerd met 
stokbrood en boter

Maaltijdsalade met gerookte zalm
met een dressing van dille en yoghurt geserveerd met 
stokbrood en boter

Salades 

€  8,00

€12,00

€  5,50

€  7,00

€12,00

€14,00

€12,00

€12,00



Desserts

Koffie 

Huisgemaakte bavarois
vraag aan de bediening naar de smaak van de dag

Chocolade lava cake
Geserveerd met wit chocoladeijs van „de Steenoven“en slagroom

Tarte Tatin
Appeltaartje met kaneelijs van „de Steenoven“en slagroom

Vanille roomijs met verse vruchten

Vanille roomijs met warme kersen

Dame blanche

Proeverij van ijsboerderij „de Steenoven“
drie smaken ijs geserveerd met slagroom

Achterhoeks höfke
vanille roomijs met huisgemaakte boerenjongens, advocaat en slagroom

IJstaartpuntje
met bitterkoekjesijs van „de Steenoven“, kletskoppen en karamelsaus

Kinderijsje
 Unicornijs van „de Steenoven“, slagroom en een leuke verrassing 

Koffie met lekkernijen van „Magdalena“
bonbons uit de „chocolaterie van Magdalena“ en een tipje met slagroom

Karamel koffie
koffie met de zoete smaak van karamel met ongezoete room

Koffie met koffielikeur
keuze uit: Amaretto/Cointreau/Frangelico/Drambuie/Tia Maria/D.O.M

Koffie met Calvados of Cognac (Remy Martin VSOP)

Special Coffee

€  7,00

€  7,00

€  4,00

€  6,25

€  7,00

€  6,00

€  3,75

€  5,25

€  7,00

€  6,50

€  6,50

€  7,50

€  7,50

€  7,50

€  6,00

•  Dutch Coffee met gerijpte Ketel 1
•  Irish coffee met Jameson
•  French coffee met Grand Marnier
•  Spanish coffee met Likeur 43
•  Italian coffee met Amaretto


