
 

 
 
 
Dinerkaart 
 
Voorgerechten 
Carpaccio van Biezenrund met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en groene 
salade, geserveerd met pesto- of truffeldressing  10,50 
Of probeer onze hemelse variant met geschaafde eendenlever 13,00 

 

Pittige kipsalade met cocktailsaus  7,50 

 

Tonijnsalade met komkommer, tomaat, ui, kappertjes en augurk  7,50 
 

Oosterse groenten in een krokant jasje met mangochutney en 
ketjap (v)  7,50 
 
Soepen 
Verse tomatensoep met balletjes (vegetarisch mogelijk)  5,20 

 

Seizoenssoep (wisselende soep)  5,20 

 

Zondagse soep  5,20 
runderbouillon met vermicelli, verse groenten en soepvlees   

 

Mosterdsoep met spekjes  (vegetarisch mogelijk)  5,20 
 
Salades  (voorgerecht of maaltijdsalade) 
Zuster Sarto’s  salade  10,50/16,50 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en 
mosterd dille dressing   
 

Zuster Madeleine’s salade  9,00/14,50 
Lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure 
uien, gesuikerde noten 
en bacon  (vegetarisch mogelijk)   
 

Zuster Helena’s salade  9,00/14,50 
Kipfilet, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, gekookt ei, 

croutons en Caesardressing   
 

Zuster Willibrorda’s salade  9,50/15,50 
Pastasalade met carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing 
 
 

Hoofdgerechten 
Gebakken heilbot met choronsaus  20,75 
geserveerd met seizoensgroenten en friet 

 

Surf en turf, runderhaas en gamba’s met truffeljus  19,50 
geserveerd met seizoensgroenten en friet 
 

Ribeye (medium gegaard) met Chimichurri  21,50  
Geserveerd met seizoensgroenten en friet 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
Vervolg hoofdgerechten 
 

Vegetarische burger 16,50 
geserveerd op zacht briochebrood met friet en salade 

 

Beefburger van de Chef 16,50 
met pulled pork, bacon, tomatensalsa, truffelmayonaise en friet 

 

Schnitzel “Wiener art”  17,50 
met champignonsaus, friet en salade   

 
 

Saté van varkenshaas  16,00 
geserveerd met atjar, kroepoek, satésaus en friet  

 

Mixed grill  18,25 
met kipfilet, varkenshaas en runderhaas, kruidenboter, seizoensgroenten en friet   

 

Tournedos  24,50/29,50 
met pepersaus, Lady 180 gram of Men 250 gram met seizoensgroenten en friet   

 

Varkenshaas medaillons  17,50/19,95 
met champignonsaus, Lady 2 stuks of Men 3 stuks met seizoensgroenten en friet    
 

Chef’s special dagprijs 
wisselend gerecht, vraag de bediening! 
 
Nagerechten 
Hangop  6,95 
uitgehangen yoghurt met verse aardbeien en slagroom 

 

Hemelse modder  6,95 
luchtige chocolademousse met slagroom    

 

Coupe Mojito, slagroom  7,50 
Mojito ijs, aardbeien ijs, Mojito en slagroom 

 

Coupe Hugo Royaal  7,50 
champagne ijs, aardbeien ijs, aardbeien, slagroom en Hugo   
 

Coupe Go Nuts  7,00 
hazelnootkrokant, melkchocolade ijs, hazelnoot ijs, Nutella-saus, Frangelico en slagroom   

 

Coupe Café Noir  7,00 
koffie ijs, vanille ijs, espresso, slagroom en café Marrakesh   

 
 

Coupe appeltaart  6,50 
gekarameliseerde appel, rozijnen, crumbledeeg, vanille ijs en kaneel ijs en slagroom 
      

Coupe zomerkoninkjes  6,95 
vanille ijs met verse aardbeien en slagroom   

  

Melkmeisje  4,85 
2 bollen vanille ijs met naar keuze chocolade-, aardbei- of advocaatsaus   

 


