
€ 10,_p.p

VOOR ALS U NIET KUNT KIEZEN

Diana’s carpaccio                € 9,95
Rijkelijk belegd met Parmezaanse kaas, 
pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, 
rode ui en een huisgemaakte truffelmayonaise

Licht pikante knoflookgamba’s        € 9,95
met brood om te soppen

GGemarineerde champignons          € 7,95
in een knoflookroomsaus
gegratineerd met Parmezaanse kaas

Vissensatie                   € 11,50
Tartaar van gerookte zalm, 
palingfilet (van Reijrink) en een garnalenspiesje

Steaktartaar met een kwartelei,         € 9,75
kkappertjes en een truffelmayonaise   

Winter cocktail                 € 8,95
Gebakken kipblokjes, champignons 
en winterwortel met cashewnoten 
en een kerrie mayonaise

Mini pasteitjes                  € 8,25
met een huisgemaakte kippenragout en prei

VOORGERECHTEN

SALADES

BROOD & SOEPEN
Rustiek brood van ‘Van Hulten’              € 5,50
met kruidenboter en aïoli
Proeverij van drie verschillende soepen         € 5,75
met huisgemaakte soepstengels  
Tomatensoep met soepballetjes, prei en room     € 4,95
Rijkelijk gevulde vissoep                  € 5,95
MMaandsoep                         € 5,50

DINERKAART



KINDERGERECHTEN
Bedenk je eigen pizza!                € 7,50
Geef door wat jij op je pizza lust
en onze kok maakt hem speciaal voor jou klaar!

Kindersaté met frietjes, salade en appelmoes  € 9,75

Frietjes met kroket, frikandel of kipnuggets,    € 6,50
salade en appelmoes   

HOOFDGERECHTEN VIS
Trio van kabeljauw, zalm en victoriabaars     € 18,50
met een pestoroomsaus en verse groenten  

Sliptongen                        € 19,00
met remouladesaus en verse groenten     

Gegrilde tonijnsteak                  € 20,50
met daarnaast een koriander, rode peper salsa 
en en verse groenten 

Catch of the week                   € 17,75

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH
Groentequiche                      € 15,00
Gevuld met bosui, prei, paprika 
en courgette gegratineerd met oude kaas

Vegetarische noedels*                  € 15,50
Sojaboontjes met taugé, bosui, rode peper 
en gemarineerde tempah spiesjes  

HOOFDGERECHTEN VLEES
Mixed grill                         € 19,50
Trio van biefstuk, kipfilet en varkenshaas 
met keuze uit rode port-, peper- of champignonsaus 
met verse seizoensgroenten

Kogelbiefstuk van Henk Broeders           € 18,95
Met keuze uit rode port-, peper- of champignonsaus 
met met verse seizoensgroenten

Oosterse noedels*                    € 17,25
Gemarineerde ossenhaaspuntjes met taugé, 
bosui en rode peper 

Kipsaté                           € 15,00
Gemarineerde kipfilet met huisgemaakte satésaus, 
kroepoek en atjar

SpaSpareribs gemarineerd                  € 16,75
en afgelakt met La Trappe Isid’or     

Grootmoeders runderstoofpotje*           € 16,75
Heerlijk mals uit eigen keuken met puree en rode kool

DINERKAART

ALLERGIËN
?

Wij houden graa
g rekening met 

allergieën en and
ere wensen. 

Wilt u dit dan ev
en aangeven bij 

één van de mede
werkers. Dank u

 wel.



WIST 
U DAT?

Tante Sus met een
 mobiele koffiebar

, feesten, 

workshops en trai
ningen verzorgt?  

 

Bij Wout koffie v
an Tante Sus 

uit Heukelom sch
enkt? 

Diverse smaken                    € 2,30

Verse muntthee                     € 2,70

THEE VAN TWISTEA

KOFFIE VAN TANTE SUSNAGERECHTEN
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