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Voorgerechten 
 
Canapé champignons – ui – paprika € 6.50 
Ardennerham met meloen   € 7.50 
Carpaccio met Parmazaanse kaas,  € 7.50 
Pijnboompitten, sla & pesto    
Garnalen cocktail     € 8.00 
Paling op toast     € 8.75 
Gebakken gamba’s in knoflook  € 8.75 
 

Maaltijdsalades 
 
Salade geitenkaas    € 11.50 
Gemengde salade, geitenkaas met honing en walnoten 
Salade gerookte zalm    € 12.50 
Gemengde salade met gerookte zalm 
Beef salade      € 13.50 
Gemengde salade, gebakken biefstukpuntjes  
en Parmazaanse kaas 
  
 

Soepen 
 
Groentesoep     € 4.00 
Tomatensoep     € 4.00 
Romige mosterdsoep    € 4.75 
Franse uiensoep     € 4.75 
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Lunchgerechten 
(tot 17.00 uur) 
 
Uitsmijter ham      €  5.50 
Uitsmijter kaas      €  5.50 
Uitsmijter spek (meegebakken)  €  6.00 
Uitsmijter ham en kaas    €  6.00 
Omelet ham of kaas    €  6.25 
Omelet ham en kaas    €  6.75 
Omelet champignons    €  6.25 
Boerenomelet     €  7.50 
Huisgemaakte gehaktbal met brood €  5.50 
Twee kroketten met brood   €  5.50 
Portie saté met brood    € 10.75  
Schnitzel champignons en uien     € 10.25 
met brood       
 
 
 
Uitsmijter Madrid     € 7.25 
Geserveerd met 3 eieren, rundercarpaccio, 
Parmazaanse kaas en een gemengde salade. 
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Broodjes 
 
 
Stokbroodje ham     € 3.75 
Stokbroodje kaas     € 3.75 
Stokbroodje gezond    € 4.75 
Stokbroodje gerookte zalm   € 7.50 
Stokbroodje gerookte paling   € 8.50 
 
 
Hessumse burger     € 8.75 
Broodje runderhamburger met spek, ui, kaas en sla. 
Geserveerd met patat frites en mayonaise 
 
Stokbroodje Kipfantasie (warm)   € 8.75 
Kipfilet, roergebakken groenten    
 
Stokbroodje Madrid    € 8.75 
Warm vlees, champignons, ui en satésaus  
 
Stokbroodje Carpaccio     € 8.75 
met pijnboompitten, sla en Parmezaanse kaas   
 
Stokbroodje Vega (warm)   € 10.50 
Vegetarische kipstukjes op basis van Soja en 
Roergebakken groenten 
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Pannenkoeken 
 
 
Kinderpannenkoek     € 3.75 
Pannenkoek Naturel     € 4.75 
Pannenkoek spek      € 5.75 
Pannenkoek appel     € 5.75 
Pannenkoek ananas     € 5.75 
Pannenkoek krenten     € 5.75 
Pannenkoek rozijnen     € 5.75 
Pannenkoek ham      € 5.75 
Pannenkoek gember     € 5.75 
Pannenkoek spek en ei     € 6.50 
Pannenkoek spek, appel en kaas      € 7.50 
Pannenkoek Hawaï     € 7.50 
(ham, kaas en ananas)      
Pannenkoek Hessum     € 8.50 
(boerenjongens, ijs en slagroom)      
 Pannenkoek Vennenberg    € 8.50 
(banaan, ijs, chocoladesaus en slagroom    
Pannenkoek Rechteren     € 8.50 
(banaan, ijs, advocaat en slagroom)     
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 6 - 

Snacks e.d. 
 
 
Kinderpatat met mayonaise    € 2.50 
Patat met mayonaise     € 3.00 
Patat met satésaus    € 3.00 
Patat oorlog     € 3.25 
Patat speciaal     € 3.25 
Vleeskroket      € 2.00 
Frikadel       € 2.00 
Frikadel speciaal      € 2.40 
Bamischijf      € 2.40 
Huisgemaakte gehaktbal   € 3.50 
Tosti ham/kaas     € 2.75 
Tosti Hawaï      € 3.00 
Kaassoufflé       € 2.00 
2 mini groenteloempia´s    € 2.50 
 
 
 
Portie ( 8 stuks ) 
Kipnuggets      € 6.00 
Oma Bobs Bitterballen    € 6.50 
Warme mix XL     € 7.00 
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Vleesgerechten 
 
 
Schnitzel      € 15.50 
 met Jägersaus     
Schnitzel      € 15.50 
 met champignons & uien   
Portie spareribs     € 16.50 
 met knoflooksaus     
Entrecote      € 17.50 
 met kruidenboter     
Entrecote      € 18.50 
 met pepersaus     
Varkenshaas medaillons    € 17.50 

met champignonsaus   
Varkenshaas medaillons    € 18.50 
 met stroganoffsaus   
Biefstuk      € 20.50 
          met gebakken champignons   
Biefstuk      € 21.50 
 met stroganoffsaus    
 
 
 
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd                 
met warme groente en gemengde salade. 
Keuze uit patat frites of gebakken aardappelen.   
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Visgerechten 
 
 
Pangafilet      € 14.00 
 gebakken in roomboter     
Pangafilet      € 15.00 
 met witte wijnsaus     
Pangafilet      € 16.00 
 Picasso (vruchten+gember)   
2 Sliptongetjes     € 17.00 
 gebakken in roomboter    
Zalmfilet      € 18.00 
 met hollandaisesaus    
Zeebanket      € 19.00 

4  soorten vis met 
 hollandaisesaus  
 
   

  
 
 

 
 

 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd                
met warme groente en gemengde salade.  
Keuze uit patat frites of gebakken aardappelen.   
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Specialiteiten van het huis 
 
 
Hessumse schnitzel    € 12.50 
Schnitzel met groente, ui, spek, 
champignons en  
keuze : gebakken aardappelen of patat frites.  
  
Reuze kipsatéspies    € 13.50 
Geserveerd met satésaus, 
patat frites met mayonaise  
en een gemengde salade.    
 
Varkenshaasspies     € 14.50 
Geserveerd met paprika, ui,  
champignons, spek, zigeunersaus, 
patat frites met mayonaise  
en een gemengde salade. 
 
 
 
 
Vegetarische kipspies  € 19.00 
Vegetarische kip op basis van Soja 
Geserveerd met kerriesaus, gemengde salade, 
een gevulde paprika met roergebakken groenten en 
keuze : gebakken aardappelen of patat frites 
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Desserts 

 
Een droom van karamel of Roodfruit  € 6.50 
Merinque, bolletje ijs en slagroom     

 
Chocolade explosie    € 6.50 
Moelleux au Chocolat ( warm lava cakeje), bolletje ijs en slagroom 

 
Appel pul royaal     € 6.50 
Warm appelgebak, ijs en slagroom 

 
Coupe ‘’Linda’’     € 6.50 
Vanille-ijs, advocaat en slagroom  

 
Banaan royaal     € 6.50 
Vanille-ijs, banaan, likeur en slagroom  

 
Dame blanche     € 5.50 
Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom  

 
Sorbet      € 5.00 
Vanille-ijs, vruchten en slagroom   

 
Coupe-ijs      € 4.00 
Vanille-ijs, vruchten en slagroom   

 
Kindercoupe (tot 12jaar)   € 4.00 
Vanille-ijs, aardbeiensaus, slagroom en een verrassing     


