
BROODJES
Turks of Meergranen

Ham en/of kaas, kruidensaus (warm of koud)                                  7,75 
Warme beenham, honing-mosterdsaus 9,00
Geitenkaas (koud of warm), gemengde noten & honing 9,00
Carpaccio, pijnboompitten, gedroogde tomaatjes  9,50
& Parmezaanse kaas
Kerkplein, warme kip, spek, cocktailsaus & ananas 9,50
Warme rollade met satésaus  9,50
Biefstukreepjes met bosui & ketjapsaus           9,75
Gerookte zalm met roomkaas en mierikswortelmayonaise 9,75
12 uurtje, Turks puntje carpaccio, Turks puntje gerookte zalm, 12,50
plakje wit of bruin brood met kroket & een glaasje soep 
(keuze uit: Thom kha kai soep, tomatensoep of mosterdsoep)

PLATE GERECHTEN

Twee kroketten, brood of frites incl mayonaise 7,75
Huisgemaakte bal gehakt, brood of frites incl mayonaise 8,50
Stamppot van de week (met worst, speklap & jus)   10,00
Runderhamburger, cheddarkaas, rode ui, augurk, spek, 15,00
bbq saus & frites, incl mayonaise
Saté (van kippendij), brood of frites incl mayonaise 15,50

MAALTIJDSALADES

Salade carpaccio, pijnboompitten, zongedroogde tomaten, 11,75
parmezaanse kaas & truffelmayonaise
Salade geitenkaas (koud of warm) 12,00
honing & gemengde noten 
Salade gerookte zalm met mierikswortelmayonaise  13,75 
Salade biefstukreepjes met zongedroogde tomaten,   14,75
bosui en ketjapsaus 

Extra portie frites incl mayonaise + € 2,50

ALTIJD EEN GOEDE KEUZE

Mosterdsoep met spekjes 5,95
Tomatensoep  5,95
Thom kha kai (Thaise kippensoep) 5,95
Snert ( met roggebrood & spek)  5,95
Breekbrood met aioli en kruidenboter    7,50
Nacho’s met creme fraiche, guacamole en  7,50
een mix van gesmolten kazen  
Rundercarpaccio met parmezaanse kaas,  8,00
truffelmayonaise & pijnboompitten
Gebakken camembert & compôte van herfstfruit  8,75
Gebakken garnalen in pittige knoflookolie     8,75

VLEES - VIS - VEGETARISCH

Kipfilet gevuld met spinazie en Parmezaanse kaas 17,50
geserveerd met yoghurt-knoflooksaus
Wrap, gevuld met gegrilde groentes, brie & portsiroop 18,00
Oerhammetje met bot, honing-mosterdsaus 18,50
Thaise curry met pittige kip 18,50
Gebakken scholfilet met huisgemaakte ravigottesaus   19,50
Tagliatelle met gamba’s, knoflook, rucola,  19,50
zongedroogde tomaat & Parmezaanse kaas
Ossenhaaspuntjes, cashewnoten, bosui & ketjapsaus 22,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade, 
rijst of frites & mayonaise

VOOR DE KIDS

Poffertjes, poedersuiker & stroop                                                       5,75 
Frites met mayonaise & appelmoes, keuze uit 6,75
frikandel, kroket, kipnuggets of mini kaassoufflés

LEKKER ZOET

Dame blanche met chocoladesaus     6,25
Apfelstrudel met vanille-ijs en saus      7,50
Citroen-meringue taartje, coulis van rood fruit  7,50
Kinderijsje: Vanille ijs met aardbeiensaus,  5,00
slagroom, snoepjes en knettersuiker  
Raketje met slagroom en snoep 1,50

(te bestellen tot 17.00 uur)EI & CO
keuze uit wit of bruin brood

Uitsmijter of omelet 8,75
Keuze uit ham en/of kaas en/of spek

TOSTI'S  inclusief saus

Ham en/of kaas 3,25
Hawaï - ham, kaas, ananas 3,75
Brie met honing 3,95

OASIS BORRELBORD
Jong belegen kaas, oude kaas, droge worst, 
grillworst met kaas, olijven, stokbrood met 
kruidenboter, aioli, bitterballen, mosterd 
& mini kaassouffle’s

14,50

VOOR BIJ DE BORREL

Bitterballen  (6 stuks) 3,75 
Mini frikandellen  (12 stuks) 5,75
Gemengd bittergarnituur  (12 stuks) 7,25
Bitterballen  (12 stuks) 7,50
Portie Worst (diverse soorten)  8,00
Portie kaas (jong & oud)  8,00 
met mosterd-dille saus 
Mini kaassouffle’s (12 stuks) 8,00
Nacho’s met crème fraîche guacamole  7,50
en een mix van gesmolten kazen

Ook als voorgerecht te bestellen

Heeft u vragen over allergenen? Vraag het onze collega’s.= Kan ook vegetarisch

AFHALEN & BEZORGEN
11.30 u - 20.00 u

Alle bittergarnituren worden geserveerd 
met bijpassende saus

BEL & BESTEL: 
0522 - 25 67 46


