
              ‘Welkom bij ‘De Gastronoom’ 
          Wij wensen U een prettig verblijf toe. 

 

                               Ontbijt: 
                               tot  12:00 

Pistolet, croissant, ham, kaas, jam, boter geserveerd met  
 kop koffie of thee en een verse jus d'orange  5,95 
 

Twee pistolets, ham, kaas, brie, jam, roerei met spek,  
koffie of thee en een verse jus d’orange  10,30 

 
 

  12  uurtje  Kopje Tomaten of Groenten soep, 3 sneetjes brood, 
 Belegd met ham, kaas en kroket afgewerkt met een frisse  

 garnering, inclusief een kopje koffie, thee of een glas melk.13,00 
 

  Salades 
 Met gamba’s (in een krokant jasje met chili dressing) 14,85 
 Du chef (met gebakken uien, champignons, 14,85 

 kip, spek en een lekker yoghurt sausje.) 

 Met Carpaccio met pijnboompitten, truffelcrème 14,85 
en parmezaanse kaas) 

Salade Nicoise  ijsbergsla, Tonijn, gekookt ei, 

Sperziebonen en tomaat    14,85 
 
 
 

      Soepen 
 Soep van de week   5,95 
 Goulashsoep  5,95 
 Uiensoep   5,95 
 Tomaten Crèmesoep  5,90 
 Groentesoep  5,90 
 Portie stokbrood met kruidenboter 3,40 

           

              Pannenkoeken 
  

 Naturel    6,70  
 Rozijnen    7,30  
 Appel en kaneel    7,50  
 Ham en kaas    7,75  
 Spek    7,85 
 Champignons en uien    7,85  
 Spek  en appel    7,85  
 Spek, kaas en uien    8,90  
 Kersen, ijs, slagroom    9,20  
  
 Alle pannenkoeken worden geserveerd met stroop, suiker en  
 poedersuiker. 
 

  Kindermenu  (tot 10 jaar) 

 kinderpannekoek    4,40 
 Kipfingers, frites, mayonaise, appelmoes  4,40 
 Kroket, frites, mayonaise, appelmoes   4,40 
 Frikandel, frites, mayonaise, appelmoes  4,40  
  

 Plate service 
  

 Hamburger met burgersaus, salade en frites   13,50 

 Schnitzel naturel 17,50 
 Schnitzel met champignonroomsaus 18,20 
 Kipsaté met 3 stokjes vlees,saté saus en kroepoek 15,95 
 Kip pi   kant met salade en frites  15,95 
 Zwarte kip met salade en frites  15,95  

  
        Deze gerechten kunt u bestellen met frites of gebakken aardappeltjes 
            en worden standaard geserveerd met gemengde salade. 



 Pasta’s 
 Tagliatelle carbonara met spekjes, knoflook en  
  parmazaanse kaas 12,80 
 Tagliatelle met kip,champignons,pesto en  
 Parmezaanse kaas 12,80 
        Tortellini met zalm knoflook en parmazaanse kaas 12,80 
 

 Hoofdgerechten vlees 
 Lever met spek en uien   18,50  
       Varkenshaasje met een champignonroomsaus  18,70 
 Varkenshaasje met een honing-tijmsaus  18,70 
 Biefstuk naturel    19,30 
 Biefstuk  pepersaus of stroganoffsaus   20,00 

 

 Biefstuk de Gastronoom met een compote  
 van rode ui en een lichte portsaus   21,20 

 

 Surf en turf biefstuk met scampi’s en een  
 bearnaise saus    23,00 
 Mixed grill (biefstuk, varkenshaas en kipfilet)  23,50  
  

 Hoofdgerechten vis 
 Kabeljauw met een frisromige citroensaus  18,50 
 Zalmfilet met dillesaus   19,50 
 Vis-trio van zalm,kabeljauw en zeewolf  

 met een dragonsaus   18,50 
 
 Deze gerechten kunt u bestellen met frites of gebakken aardappeltjes 
        en worden standaard geserveerd op een bedje van groenten. 
 
 

 Gemengde salade   2,65 
       Extra portie frites   2,85 
       Extra portie gebakken aardappeltjes   2,85 
 

        Bittergarnituur 

 
 Van dobben bitterballen 8 stuks   5,25 
 Van dobben bitterballen  16 stuks   9,25 
 
 Gefrituurde scampi’s  6 stuks   7,75 
 Portie stokbrood met tapenade en boter   4,65 
 
 Gemengde warme snacks  8 stuks    5,25 
 Gemengde warme snacks  16 stuks    9,25 
  
 
  

 Wafel met slagroom 3,90 
 Wafel met kersen en slagroom 5,55 
 Wafel met ijs, kersen en slagroom 6,75 
   
 
 

             ‘Heeft u een allergie? Meld het ons’ 
 
 
 
 

       Openingstijden 

        Zondag      11.30 tot 19.30 
      Dinsdag  t/m  Zaterdag   10.00 tot 18.30 

       
 

 
 
 
 
 
 


