POFFt;R TJf;5

VOOR 6IJ Of; 6ORRf;L

Broodplankje met smeersels

€
(normaal) 4,95
(klein) 3,75

met boter en suiker, portie 15 stuks
met boter en suiker, portie 20 stuks
met boter en suiker, portie 30 stuks

5,00

Aardappelchips met knoflookdip en
een pikante paprikadip

(normaal) 4,95
(klein) 3,75

VOORGf;Rf;CHTf;N

4,75

Tomatensoep

Soep van de chef (zie de borden)

4,75

Sheriff's nacho's

7,50

Met pulled park, cheddar cream, jalapefio,
rode ui, tomaat en bbq saus

Carpaccio

Dungesneden runderfilet met pijnboompitjes,
parmezaanse kaas, rucola en pestodressing

Champignons uit de oven

Gevuld met verse roomkaas, gegratineerd,
geserveerd met salade en knoflooksaus

Caesarsalade

Salade met kip, spekjes, augurk, tomaat, komkommer,
croutons, parmezaanse kaas en dressing

Als maaltijd

10,00

7,95

8,50

12,95

Salade Niçoise 2.0

Salade met lauwwarme zalmfilet, gebakken little gem,
krieltjes, haricots verts, ei, olijf, tomaat, ui, paprika
en dillesaus

Als maaltijd

9,75

Bonte salade met carpaccio, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas, rucola en tomaat

Als maaltijd

9,75

13,50

HOOFOGf;Rf;CHTf;N

Hamburger 'Texas-style' geserveerd op een brioche

broodje met sla, tomaat, ui, bacon, kaas en bbq saus
Saté van kippendij met satésaus en kroepoek

SPeCIALITeITeN PANNeNKOeKeN

6,50

Appel

8,65

Ananas

8,65

Perzik

8,65

K lassieker

kaas - gember - noten

11,60

Rozijnen

8,65

Gember

8,65

Franse

brie - hazelnoot - honing

11,60

Veluwse

spek - ham - ei - kaas

11,80

Tompouce

gele room - aardbeien
amandeltjes - slagroom

12,35

Van de chef

spek - ham - champignons - ui - kaas

12,90

4 kazen

brie - belegen kaas
raclettekaas - geitenkaas

12,90

Kernhem

geitenkaas - spek - honing

13,90

Toscane

gerookte zalm - tomaat
mozzarella - basilicumpesto

13,90

Banaan

8,65
9,75

Banaan - gember

9,75

Banaan - kokos

9,75

Vanille-ijs en slagroom

10,00

t;XTRA
Roomboter

1,00

Tipje slagroom

1,00

Jam, honing of Nutella

0,50

Rum, Grand Marnier

3,00

Aardbeien

2,50
3,00

Kleine rauwkostsalade

€

Smokey chicken pulled chicken - kaas - jalapefio

14,50

15,00
18,00

(Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met verse friet en rauwkost)

Spek

8,65

Ham

8,65

Kaas

8,65

Kaas - ananas

9,75

13,90

rode ui - rucola - bbq saus
Moestuin

Tex Mex

Parma

groentepannenkoek met groene
asperges, paddenstoelen, spinazie,
paksoi, rode ui, courgette, bestrooid met
bolletjes geitenkaas en blokjes tomaat

13,90

Mexicaans gehakt - maïs - kidneybonen
rode ui - kaas - tortillachips - tacosaus

13,90

parmaham - champignons - mozzarella
tomaat - pesto - pijnboompitjes

14,95

8,00

Wiske met rozijnen

5,50

8,50

Tante Sidonia met appel

5,50

8,50

Jerommeke met banaan

5,50

8,50

Barabas met kaas

5,50

8,50

Krimsen met spek

5,50

8,50

Frites met appelmoes en mayonaise
Frites met kroket, appelmoes en mayonaise

5,25
6,95

8,25
9,95

Frites met frikandel, appelmoes en mayonaise

6,95

9,95

Frites met kipnuggets, appelmoes en mayonaise
Frites met kaassoufflé, appelmoes en mayonaise

6,95
6,95

9,95

HOOFOGt;Rf;CHTt;N

9,95

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KINDtRMtNU KtRNHtM

1 GLAS RANJA

KINOeRPANNeNKOeK OF KINOeR
HOOFOGeReCHT
+ KINOeRseKeR

€ 10,50

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IJ5Jf;5
Fruitboertje (85% fruit) - peer of sinaasappel smaak

2,00

Kinderbeker: vanille- of aardbeien ijs, spikkels en slagroom

3,85

(beker om mee te nemen)

Kaas - gember

9,75
9,75

Salami - tomaat

9,75

Spek - champignons

9,75

Spek - appel

9,75

Spek - kaas

9,75

Spek - uien

9,75

Spek - ananas

9,75

Spek - tomaat

9,75

Ham - kaas

9,75

Ham - champignons

9,75

Crème brûlée

Ham - ananas

9,75

met mokka-ijs en slagroom

Ham - kaas - ananas

9,95
10,00

+ munt
5,00

Salami - kaas

Ham - ui - paprika - kaas

2,75

PANNt;NKOt;Kt;N
Suske naturel

Naturel

Appel - rozijnen

€

Klein kopje soep

10,00

HARTIGE; PANNt;NKOt;Kt;N
13,95

Salade Carpaccio

VOORGt;Rt;CHTt;N

6,50

2Of;Tf; PANNt;NKOt;Kt;N

Potato Dip

VOOR Of; KINOt;Rt;N

€

Gyros

kip gyros - paprika - tomaat - olijven
rode ui - kaas - knoflooksaus

14,95

Carpaccio

pannenkoek met rundercarpaccio
pijnboompitjes - parmezaanse kaas
zongedroogde tomaat - rode ui - pesto

14,95

2 bollen vanille-ijs met slagroom

4,35

2 bollen vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

5,20

2 bollen vanille-ijs met aardbeien en slagroom

6,20

Coupe Kernhem

6,70

2 bollen vanille-ijs, koffiesiroop, advocaat,
chocolade krullen en slagroom
Coupe Stracciatella

6,70

2 bollen stracciatella ijs, caramel, KitKat crunch en slagroom

Chocolade verleiding

Huisgemaakte witte chocolademousse met caramel,
speculoos kruimel, Toblerone cheesecake en
yoghurt-framboos ijs

6,70

6,80

