
LUNCH TOT 16.30 UUR

Iedere dag vers brood van 
bakkerij Hendrik Schaap

SOEPEN
Tomatensoep 
Gevuld met groente & soepballetjes €  5,85
Soep van de Week
Vraag één van onze medewerkers naar de soep 
van dit moment €  5,85

TOSTI’S
Meergranen/Mais

Tosti ham en/of kaas €  6,25
Tosti brie
Honing en walnoten €  6,75
Tosti Italiaans
Salami, kaas, pesto en rode ui €  7,25
Tosti Rosbief
Rosbief, kaas, truffelmayonaise €  7,25

EIEREN
Meergranen/Mais

Uitsmijter ham en/of kaas
3 spiegeleieren op brood €  9,95
Uitsmijter Rosbief 
3 spiegeleieren op brood met een huisgebraden 
rosbief €  11,85

Vegetarische omelet 
Diverse groenten & kaas €  10,50

BROODJES
Meergranen/Mais

Kroketten 
Ambachtelijke kroketten, geserveerd 
met mosterd. Ook vegatarisch te bestellen! €  9,95
Carpaccio
met truffel-mayonaise, Parmezaanse kaas, 
walnoten en basilicumolie €   11,85
Pikante Kip 
Kippendij met ui en champignon in pikante saus €   11,85
Gerookte Zalm
met rode ui en kappertjes en een 
mosterd-dille dressing €   12,85
Warme Brie
Honing en walnoten €   11,35

12 UURTJE
Soep naar keuze, broodje met kroket en een 
broodje naar keuze €   13,85

LUNCH & DINER

MAALTIJDSALADES 
Waldorfsalade
Bleekselderij, appel en walnoten €  13,35
Surf en Turf
met gebakken gamba’s en biefstukpuntjes €  15,85
Gerookte Zalm
Met rode ui, kappertjes en een mosterd-dille 
dressing €  14,85
Pikante Kip
Van kippendijen, met ui en champignon €  14,35
Poke Bowl Vis
Zalm, gamba’s, komkommer, paprika, mais, 
radijs, wasabi mayonaise, dille-olie, gember, 
wakamé en sticky rice €  17,85

BURGERS
‘De Deel’ Burger
Burgerbol met runderburger, sla, tomaat, 
augurk, ui, kaas en burgersaus €  17,50
Vegaburger
Burgerbol met vegetarische burger, sla, 
huisgemaakte tomatensalsa, oude kaas en ui €  16,85
BB-Burger
Voor de échte liefhebber, een ‘de Deel’ Burger + 
spek, ei, champignons €  19,85
Kipburger
Burgerbol met kipburger, sla, tomaat, rode uit en 
een frisse saus €  16,85

MENU
LUNCH, DINER & BORREL



DINER DESSERTS

BORREL

VOORGERECHTEN
Tomatensoep €  5,85
Soep van de Week €  5,85
Broodplankje 
met olijftapenade, kruidenboter, aioli, zeezout 
en olijfolie €  7,50
Rundercarpaccio
met parmezaanse kaas, walnoten, basilicumolie 
en truffelmayonaise €  12,35
Eendenborst
Gerookte eendenborst met appelmayonaise en 
granaatappel €  13,35
Bospaddenstoeltartaar 
met taugé, burrata en balsamico €  11,35
Zalmtataki 
met hoisin mayonaise, sojabonen, wakame en 
ingelegde radijs €  14,85
Gebakken Feta
Geservereerd met brood €  12,85

HOOFDGERECHTEN 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd  

met frites en een salade

Varkenshaasspies
met spek, ui en paprika, geserveerd met een  
zelfgemaakte zoetzure saus €  21,85
Kipsaté 
Malse kippendijen met pindasaus, taugé en 
lente-ui €  20,85
Indonesische Rendang
Gestoofd rundvlees met sperziebonen, coleslaw, 
rode peper en een yoghurtdressing. Geserveerd 
met naanbrood €  21,85
Lamsentrecote
Lamszadel, gelakt met honing-tijmjus €  25,85
Flat Iron Steak
met truffelboter €  25,85
Zalmfilet
met dragonsaus €  26,35
Sliptong
met een saus van crème fraîche en komkommer €  25,35
Gebakken bloemkool
Gekruide bloemkool met yoghurtdressing €  19,85
Vegatarische pasta
Tagliatelle met bospaddenstoelen en een saus 
van truffel €  21,85

Dame Blanche
Bloedsinaasappel-, mango- en framboos ijs met 
verse vruchten én frambozensaus €  8,35
Cheesecake 
Cheesecake gemaakt van aardbeien en framboos 
met framboosijs €  8,85
Lavacake
Chocoladetaartje met vanille-ijs €  9,35
Parfait
met walnoten en kahlúa €  8,85
Crème Brulee 
Op klassieke wijze met vanille-ijs en slagroom €  8,85
Kinderijsje
voor de allerkleinsten €  6,00

Broodplankje 
met oljftapenade, kruidenboter, aioli,  
zeezout en olijfolie €  7,50
Olijven
in knoflookolie €  4,50
Kaas-/worst plateau 
Diverse soorten kaas en worst €  8,85
Bitterballen
Ambachtelijke bitterballen 6 of  15 stuks met 
Franse en grove mosterd

€  5,95
€  14,50

Bittergarnituur
Diverse kleine warme hapjes (12 stuks), ook 
vegetarisch te bestellen! €  10,85
Vlammetjes 
Heet gekruide vleesloempiaatjes (8 stuks),  
ook vegetarisch te bestellen! €  8,25
Inktvisringen
geserveerd met aioli €  8,25
Kaasstengels
Knapperige kaasstengels met chilisaus €  8,25
Nacho’s
met kaas, rode ui, tomaat, jalapenos,  
huisgemaakte tomatensalsa en crème fraîche €  9,35
Cas Spijkers Petites Croquettes (8stuks)
Keuze uit chorizo, gamba’s of  geitenkaas €  11,85
Borrelplank ‘Emmeloord’ 
Diverse warme en koude hapjes voor bij de borrel €  18,85

DINER

PROEVERIJ MENU
• Proeverij van voorgerechten
• Hoofdgerecht naar keuze
• Proeverij van desserts
Ook uit te breiden naar 4- of  5- gangen.  
Met een soep als tussengerecht en/of  een koffie met likeur 
en friandises als afsluiter.
3-gangen €  39,50
4-gangen €  43,-
5-gangen €  46,-

MENU VOOR DE MINI’S
Kipnuggets, kroket of frikandel
met frites, mayonaise en appelmoes €  8,35
Fish en Chips €  9,85
Mini saté 
met frites, mayonaise en appelmoes €  9,85
Poffertjes
natuurlijk met poedersuiker €  7,35


