Mandje stokbrood met kruidenboter

€ 4,50

Soep van de maand

€ 4,75

Kinderplate frikandel of kroket

€ 6,75

Warme brie met druiven en walnoten

€ 7,75

Kinderplate kaassoufflé of kipnuggets

€ 6,75

Salade geitenkaas met pecannoten, pijnboompitten en honing

€ 8,75

Kinderplate saté

€ 8,00

Salade van gerookte kip met geroosterde
amandelen en kerriedressing

€ 8,75

Kinderplate spare ribs

€ 7,75

Garnalen oriëntal

€ 8,75

Griekse tonijn salade met feta en olijven

€ 8,75

Carpaccio met pijnboompitjes, kappertjes, parmezaan
en truffelmayonaise

€ 9,75

Calamaris met rode ui en twee dipsausjes

€ 8,25
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Zalmfilet
met gember-ketjap-, mosterd-kappertjes- of groene pepersaus

€ 17,75

Biefstuk H41 Een super malse Biefstuk met kruidenboter of een plakje € 21,50
blauwschimmelkaas of een saus naar keuze

Botervis
met tomaten-knoflook-, mosterd-kappertjes- of oriëntalsaus

€ 17,50

Lamshaasjes provencaals gekruid met of zonder knoflooksaus

€ 21,50

€ 17,75

Vleesspies met varkenshaas en kipfilet
met H41-, chili- of knoflooksaus

€ 17,75

Stoofpotje van vis en verse groente
met tomaten-knoflooksaus of gember-ketjapsaus

€ 14,25

Spare ribs - normaal met gember-ketjap-, chili- of knoflooksaus

€ 16,25

Griekse maaltijdsalade met tonijn
met feta en olijven

Spare ribs - groot met gember-ketjap-, chili- of knoflooksaus

€ 18,50

Schnitzel met H41-, kerrie- of champignon-roomsaus

€ 15,50

Kipfilet met saté- of gember-ketjapsaus

€ 15,00

Reuze champignons
€ 16,50
gevuld met Roquefort en noten, groenten, ratatouille, pasta en pesto

Hete kip kipfilet gebakken met spek, ui, knoflook, paprika en chilisaus

€ 15,25

Quiche met wisselende groenten

€ 14,25

Gesneden varkenshaas met mosterd-kappertjessaus,
gember-ketjapsaus of champignon-roomsaus

€ 15,50

Maaltijdsalade met geitenkaas, pecannoten, pijnboompitten
en honing

€ 14,25

Duo van hertenbiefstuk en kangoeroe
met H41-, knoflook- of tomaten-knoflooksaus

€ 17,75

Vegaburger met chili hummus

Hertenbiefstuk
met H41-, knoflook- of tomaten-knoflooksaus

€ 18,75

Vegan curry met seizoensgroenten en gekruide rijst

Kangoeroe met H41-, knoflook- of tomaten-knoflooksaus

€ 18,75

Saté van kopshaas

€ 16,75

Streekburger broodje hamburger met vlees uit het Binnenveld

€ 15,75

Maaltijdsalade van gerookte kip met geroosterde
amandelen en kerriedressing

€ 14,25

3

gangen

Maandmenu

€ 41,-

voor 2 personen

Alle gerechten zijn ook los te bestellen
Hoofdgerecht voor maar € 14,50

Plate H41 vanille ijs met banaan, advocaat en chocoladesaus

€ 7,25

Crème Brulée met vanille ijs

€ 7,25

€ 14,50

Sorbetijs met vers fruit

€ 7,50

€ 14,25

Aarbeien Romanoff

€ 7,50

Dame Blanche

€ 6,25

Chocolade trio Huisgemaakte Brownie,
chocolade ijs en chocolademousse

€ 7,25

H41 saus Pikante roomsaus met spekjes, sambal, champignons en ui.
Groene pepersaus Lichtgebonden saus met verse groene pepers.
Knoflooksaus (koud) Zoals deze behoort te zijn!

Toet d’amour ‘grand dessert’
vanaf 2 personen inclusief koffie of thee naar keuze

p.p. € 9,25

Koffie Compleet diverse lekkernijen
inclusief koffie of thee naar keuze

v.a. € 6,95

Chilisaus (koud) Lekkere scherpe saus voor de liefhebber.
Mosterd-kappertjessaus Romige saus op basis van mosterd.
Gember-ketjapsaus Heerlijke saus bij vis, varkensvlees en kip.
Kerriesaus (koud) Romige kerriesaus.
Tomaten-knoflooksaus De naam zegt het al.
Champignon-roomsaus De ouderwetse.
Oriëntal saus (koud) Koriandersausje op basis van olie, knoflook en citroensap.
Saté saus Oosterse pindasaus met gefruite uitjes.

Hiervoor hebben wij 2 besloten ruimtes

