
DINERKAART

Plankje breekbrood met smeersels (voor circa 2 personen) 5,50

VOORGERECHTEN
Biologische tomatensoep 5,50

Soepspecial  5,50
(kijk op de krijtborden voor de weekspecial)

Carpaccio met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes                                                                             
zonnebloempitten en geraspte parmezaan 9,00
Biertip: Cornet 4,75

Gebakken garnalen in knoflook  9,00
Biertip: La Trappe Witte Trappist 4,25

HOOFDGERECHTEN
Overheerlijke spareribs met knoflooksaus en frites 18.00
Biertip: La Trappe Quadrupel 4.75

Steak met champignon- of pepersaus, verse seizoensgroenten                                                   
en aardappelwedges met rozemarijnmayonaise 21.50
Biertip: La Trappe Dubbel  4.25

Fish and chips met ravigottesaus en een frisse salade 17.50
Biertip: La Trappe Blond 4.50

Saté van kippendijen met satésaus en frites 16.50
Biertip: Palm  3.25

Kaapstadburger: malse burger van rundvlees met brioche broodje                                                       
bacon, cheddar, BBQ saus en frites 17.50
Biertip: La Trappe Quadrupel 4.75

Cannelloni’s: ricotta spinazie, basilicum-tomatensaus, walnoten,                                                       
roerbak van courgette, groene asperges en parmezaan 16.50
Biertip: Omer Traditional Blond 4.50

De Kaapstad weekspecial  15.50

Kijk op de krijtborden voor de weekspecial.



SUPPLEMENTEN
Extra portie frites met mayonaise of ketchup 3,00

Exta portie aardappel wedges met rozemarijnmayonaise 4,00

Verse seizoensgroenten  4,50

Extra peper- of champignonsaus  2,00

Extra mayonaise/ketchup/curry/appelmoes    0,50

SALADES 
 Klein Groot
Carpacciosalade met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes,   9.50 13.50                                                           
zonnebloempitten en parmezaan

Gerookte zalmsalade met rode ui, komkommer, radijs 9.50 13.50                                                
en een heerlijke dressing

Salade met brie, walnoten, granaatappel en honingdressing/saus 8.50 12.50

NAGERECHTEN
Dame Blanche: vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom  7,00

Blondie: witte chocolade brownie met sorbetijs en slagroom 7,50

Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom 8,00

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb jij een allergie?
Meld het ons. Wij helpen je graag bij het maken van jouw keuze.

KIDSMENU
Biologische tomatensoep  5,00 | Ø

Kipnuggets, frikandel, kroket of kaassouflé met frites en snoepgroenten 7,50 | ØØ

Schnitzel met frites en snoepgroenten 10,50 | ØØØ

Spaghetti bolognese 9,50 | ØØØ

Poffertjes  6,50 | Ø

Djambo ijs in een leuke beker om mee te nemen  5,50 | Ø

Djambo dukaten Ø

Op het Vakantiepark kun je Djambo dukaten sparen voor leuke cadeautjes. Bij elk 
kindergerecht krijg je Djambo dukaten. De dukaten kun je inleveren bij de infoshop of Speelland.


