
Lunchkaart 12:00 – 16:00 

 

Biologische tomatensoep       6.50 

Rijk gevulde tomatensoep met brood 

 

Ciabatta Kaapstad        5.50 

Ciabatta met kaas, komkommer, tomaat en een gekookt ei en roomkaas 

 

Bourgondische rundvleeskroketten      8.50 

Vers gesneden molenaarsbrood met twee rundvleeskroketten en mosterd 

 

Broodje carpaccio        9.75 

Dungesneden carpaccio, wit molenaarsbrood met pesto, pijnboompitten,  

truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

 

Ciabatta met gerookte zalm       9.75 

Crispy ciabatta met gerookte zalm kruidenroomkaas en sla 

 

Uitsmijter         8.50 

Vers gesneden molenaarsbrood met keuze uit ham,  

kaas of ham/kaas en 3 spiegeleieren 

 

Poffertjes         6.50 

met poedersuiker en roomboter 

 

Tosti          5.50 

Tosti kaas of ham/kaas van vers molenaarsbrood  

 

 

 

 



Kinderkaart 12:00 – 21:00 

 

Tomatensoepje       4.00 

Met gehaktballetjes en stukje brood 

 

Kroket         7.00 

Met frites, mayonaise en appelmoes 

 

Frikandel        7.00 

Met frites, mayonaise en appelmoes 

 

Kipnuggets        7.00 

Met frites, mayonaise en appelmoes 

 

Groentefriet        7.00 

Gezonde frietjes met kruiden crème fraiche 

 

Poffertjes        7.50 

Met poedersuiker en roomboter 

 

Djambo ijsje        5.50 

In een leuke beker om mee te nemen 

 

 

Djambo munten 

Hier op het vakantiepark kun je Djambo dukaten sparen. Bij elk gerecht van de kinderkaart krijg je 

Djambo dukaten. De dukaten kun je inleveren voor leuke kadootjes bij de infoshop. 

 

 

 

 



Dinerkaart 17:00 – 21:00 

 

Voorgerechten 

Broodmandje         6.00 

Knapperig tafelbrood met aïoli, pesto en roomboter 

 

Biologische tomatensoep       6.50 

Rijk gevulde tomatensoep met brood     

 

Carpaccio         9.50 

Rundercarpaccio, pesto, rucola, truffelmayonaise, pijnboompitten 

en geraspte Parmazaanse kaas 

 

Gerookte zalm         11.00 

Gerookte zalm, kappertjes, rode ui, kruidencrème en een frisse salade 

 

Oosterse kipsalade        9.50 

Frisse groene salade met oosters gebraden kippendijen 

 

Hoofdgerechten 

Pasta          12.50 

Lintpasta met pestosaus, gebakken paddenstoelen, paprika, 

trostomaatjes en geraspte Parmazaanse kaas 

 

Runder grillburger        16.50 

Van de grill, brioche broodje met spek en cheddar, BBQ-saus en friet 

 

Groenteburger         16.50 

Op een brioche broodje met truffelmayonaise en cheddar 

friet en rozemarijnmayonaise 



 

Saté          16.50 

Van kippendijen met echte satésaus, komkommersalade 

kroepoek, uitjes en friet 

 

Steak          19.50  

Gegrilde rump steak (200 gram) met groenten 

gepofte aardappel en rode wijnsaus 

 

Shortrib         17.50 

Runder “sparerib” van de grill met frisse rauwkost 

friet en rozemarijnmayonaise 

 

Zalm          19.50 

Geroosterde zalmfilet met Hollandaise, peulen en frietjes 

 

Desserts 

Chocoladetaart         7.00 

Met vanille ijs en slagroom 

 

Appeltaart         7.00 

Met vanille ijs en slagroom  

 

Dame Blanche         7.00 

Vanille ijs, warme chocolade saus en slagroom 

 

Coupe stroopwafel        7.00 

Vanille ijs, karamel saus, stroopwafel en slagroom  

 

IJs met fruit         7.00 

3 bollen ijs met vers fruit en slagroom 


