
 

 
 
Diner kaart 
 
Voorgerechten 
 

Carpaccio van Biezenrund met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en groene 
salade, geserveerd met pesto- of truffeldressing  10,00 
 

Met extra geschaafde eendenlever 2,50 
Met extra gebakken gamba’s 3 stuks       4,95 
 

Stokbrood met kruidenboter  3,00 
 
Soepen 
Verse tomatensoep met balletjes (vegetarisch mogelijk)  5,00 
 
 

Erwtensoep  6,00 

Met een stukje roggenbrood met mosterd en spek 

 

 
Salades  (voorgerecht of maaltijdsalade) 
Zuster Sarto’s  salade  10,50/15,50 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en 
mosterd dille dressing   
 

Zuster Madeleine’s salade  9,00/13,50 
Lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure 
uien, gesuikerde noten en bacon  (vegetarisch mogelijk)   
 

Zuster Liesbeth salade  7,50/13,50 
Groene salade met carpaccio, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, croutons en pestodressing 

 
Kindergerechten 
Diverse Kinderboxen 5,00 
Friet met mayonaise en 

- Kroket  
- Vega kroket 
- Frikandel  
- Kipnuggets  

 
Poffertjes met poedersuiker  
 

Hoofdgerechten vis en vegetarisch 
Oosterse gamba’s  17,95 
gebakken in teriyakisaus, geserveerd met seizoensgroenten en aardappelwedges 
 
Kabeljauwfilet  17,95 
met boter-dillesaus en crumble van gedroogde ham 
 
 

No bratwurst  15,25 
Braadworst van de vegetarische slager met groentejus 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
Hoofdgerechten vlees 
 

Beefburger van de Chef 15,50 
Hereford burger op een brioche broodje met pulled pork, bacon, tomaat, sla tomaat,  
truffelmayonaise, aardappel wedges met mayonaise en gemixte salade 

 

 
Beefburger BBQ 14,95 
Hereford burger op een brioche broodje met tomaat, augurk, barbecuesaus, gefrituurde 
uienringen en bacon, aardappel wedges met mayonaise en gemixte salade 
 
Saté van varkenshaas  14,95 
geserveerd met satésaus, aardappel wedges, mayonaise, atjar en kroepoek  
 
Mixed grill  17,95 
met stoofvlees, varkenshaas en runderhaas, aardappel wedges met kruidenboter, 
mayonaise en roerbakgroenten  

 
 

Hazenpeper 16,95 
met rode kool, stoofpeer en aardappelpuree 
 
Huisgemaakt stoofvlees 15,95 
met aardappel wedges en gemixte salade 
 
 

Varkenshaasmedaillons met champignonsaus 17,50 
met aardappel wedges en roerbakgroente 
 

Nagerechten 
Hemelse modder  5,00 
luchtige chocolademousse met slagroom    

 

Trifle speculoos  5,00 
opgebouwd uit hangop, speculooscrumble, witte chocolade en slagroom 
 

Roomijsbeker 4,00  
3 bolletjes roomijs met slagroom  
 

Zoete box € 4,00 
Box gevuld met 4 heerlijke huisgemaakte zoete lekkernijen 
 

Wafel poedersuiker 3,50 
Luikse wafel met poedersuiker en slagroom 
 

Wafel Oreo 6,90 
Luikse wafel met Oreo koekjes, marshmellow, koekjesijs en 
chocolade 
 

Wafel Tony Chocolonely 6,90 
Luikse wafel met slagroom, Tony Chocolonely, karamelijs en salty karamelsaus  

 


