
Kindermenu's

Kindermenu's worden geserveerd met patat, mayonaise, schijfjes komkommer,

appelmoes en een kinderijsje

(Bij de kinderpannekoek zit alleen een kinderijsje)

Als het kindermenubordje leeg is mogen ze een cadeautje uitzoeken.

Kipnuggets € 6,50

Klein broodje hamburger € 6,50

Frikandel € 6,00

Kroket € 6,00

Vissticks € 7,00

Kinderpannekoek € 6,50

Bordje leeg? 

Lever het kaartje

in aan de bar, dan mag jij

een cadeautje uitzoeken!



Voorgerechten

Broodmandje

Brood met kruidenboter en aiolie € 4,50

Broodmandje met tappanade 

Brood met 2 soorten tappanades € 5,50

Soep van de dag 

Een wisselende huisgemaakte soep € 4,50

Chicken wings 

Pittige krokante kippenvleugels met chillisaus € 5,00

Rundercarpaccio 

met rucola, pamazaanse kaas en pijnboompitten € 8,50

Warme Nacho’s 

met gesmolten kaas, parika, ui en tomaten chutney € 6,50

Vispasteitje 

bladerdeegpasteitje met visragout € 8,50

Garnalencocktail 

met geroosterd brood € 8,50

Calamares

inktvisringen met een heerlijke huisgemaakte saus € 6,00

     FAMILIERESTAURANT



Hoofdgerechten

Vlees en vis
wordt geserveerd met groente, friet en mayonaise

Kipsaté

met huisgemaakte pindasaus, rundvleessalade, kroepoek en atjar tjampoer € 11,50

Varkenshaassaté  

met huisgemaakte pindasaus, rundvleessalade, kroepoek en atjar tjampoer € 15,00

Biefstuk  

Dikbil biefstuk (200gr) uit de veluwe € 17,00

Voeg een heerlijke saus toe Keuze uit stroganoffsaus, peperroomsaus, € 2,00

champignonroomsaus of pindasaus

Verrijk uw schnitzel of biefstuk met gebakken ui, champignons en paprika + 1 € 3,50

van bovenstaande sauzen

Schnitzel naturel 

Ouderwets lekkere schnitzel (bijna 300gr) in roomboter gebakken € 14,00

Schnitzel Bij Ons

met gebakken ei, ui en bacon € 17,50

Schnitzel cordon bleu 

belegd met ham en kaas € 16,00

Schnitzel hawaii 

met ham, kaas en ananas € 17,00

Halve kip

Heerlijk mals kippetje € 12,50

BABO Burger speciaal

Black Angus burger van ca. 200gr met sla, tomaat, augurk, ui, bacon, kaas, ei € 14,00

Spareribs 

met smokey joe bbq marinade. Keuze uit zoet of pittig € 17,00

Tilapiafilet 

op een bedje van aardappelpuree en huisgemaakte remouladesaus € 17,00



Hoofdgerechten

Pizza's uit de steenoven

Pizza Margharita

met tomatensaus en kaas € 8,50

Pizza Mexicana

met mexicaans gekruid kippengehakt, mais, ui, paprika, salsasaus en sourcream € 11,00

Pizza Pepperoni & Salami

kan ook met alleen salami of alleen pepperoni € 9,50

Pizza BBQ Chicken 

met kip paprika ui en bbqsaus € 10,00

Pizza Vega 

met lekker veel groente € 9,50

Pizza tonno 

met tonijn en ui € 10,00

Pizza Hawaii 

met ham annanas en kaas € 9,50

Pizza frikandel speciaal 

met stukjes fricandel, mayonaise, curry en uitjes € 10,50



Hoofdgerechten

Pasta's

Fusilli funghi 

in room met champignons € 12,00

Fusilli vegie 

in tomatensaus met diverse groentes € 12,00

Fusilli Carbonara € 13,50

in carbonarasaus met spekjes en champions

Maaltijdsalades
worden geserveerd met geroosterd brood

Gemengde salade

met sla, rode ui, tomaat, komkommer, ei, augurk en dressing € 8,50

Feta salade

met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing € 10,00

Tonijn salade

met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing € 10,00



Nagerechten

Vanille ijs met warme kersen 

met slagroom € 5,50

Chocolade Moulleux

chocolade lava cakeje met chocoladevulling, vanille ijs en slagroom € 6,00

Dame Blanche

vanille ijs met  chocoladesaus en slagroom € 5,50

Sorbet

vanille ijs met fruit,  aardbeiensaus en slagroom € 5,50

Banoffee cheesecake 

met slagroom € 5,00

Boerejongens met advocaat 

vanille ijs met rum rozijnen, advocaat en slagroom € 6,50

Warme apfelstrudel 

warme apfelstrudel met vanille ijs en slagroom € 6,50

Choco trio 

een brownie, chocolade bavearois en een caramelshortcake met witte chocolade € 7,00

Koffie specialiteiten

Irish coffee 

koffie met Irish wiskey en slagroom € 5,50

Cafe espanol 

koffie met Licor 43 en slagroom € 5,50

Cafe italano 

koffie met dissaronno en slagroom € 5,50

Cafe cointreau 

koffie met cointreau en slagroom € 5,50

Koffie BIJ ONS 

koffie met een brownie, advocaat met slagroom en een bonbon € 6,50

Koffie cocktail Bij Ons 

Een wisselende koude koffiecocktail € 5,50


