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   Soepen 
Romige tomatensoep    6.00 

Basilicum olie  

Uien soep     6.00 

Toast gegratineerd met oude kaas  

van kaasboerderij Mertens 

Seizoen soep     6.50 

 

 

Klassiekers 
Tosti ham/kaas     6.00  

Ham – kaas – salade – ketchup 

Pittige tosti Baron Frits    10.50 

Pulled pork – tomaat tapenade – jalapeño 

cheddar – salade – ketchup  

Uitsmijter       9.50 

Bruin óf wit brood – 3 eieren – spek – kaas  

Boeren omelet     8.50 

Bruin óf wit brood - 3 eieren – paprika   

ui – champignons 

Bourgondische kroketten met brood 9.00 

Bruin óf wit brood – mosterd 

12-uurtje       12.00 

Soepje Baron Frits – kroket met bruin 

desembrood – mosterd – 1 snede  bruin 

desembrood met gerookte makreel salade óf 

gerookte kip 

 

 

 Vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te        

passen naar een vegetarische variant 

 

 
 vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te 

passen naar een vegetarische variant 

 
 

 

 

Broodjes 

Italiaanse- of meergranen bol 
Broodje gerookte kip    9.00 

Mango chutney 

Broodje gerookte makreel salade  9.00 

Komkommer – lente ui 

Broodje geitenkaas    9.00 

Honing – noten     

Broodje pulled pork    10.00 

Ui – champignons – bbq saus 

Broodje gemarineerde zalm   10.50 

Kruiden roomkaas 

Broodje carpaccio    10.50 

Truffelcrème – pijnboompitten – gemarineerde 

olijven – rucola – oude kaas van kaasboerderij 

Mertens 

 

 

Flammkuchen  
(Dunne pizza) 
Vegetarisch     9.00 

Tomaat tapenade – paprika – ui – prei 

champignons – mozzarella  
Pittig gehakt     9.75  

Guacamole – mais – kidneybonen  

paprika - mozzarella 

Zalm      10.50 

Crème fraîche – paprika – ui  – prei –

champignons – mozzarella  
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Maaltijd Salades 

Maaltijdsalade geitenkaas    12.00 

Noten – abrikozen chutney 

Maaltijdsalade carpaccio   12.50 

Truffelcrème – pijnboompitten 

gemarineerde  olijven – rucola  

oude kaas van kaasboerderij Mertens 

Maaltijdsalade biefstukpuntjes  12.75 

Oosterse saus – pinda crunch 

Maaltijdsalade asperge met zalm            14.50 

Gemarineerde zalm – asperges  

yoghurt limoencrème  

 

Warme gerechten 
 

Fish & chips     13.50 

Citroen – remoulade 

Krokante kip burger    14.50  

Sweet chilli bbq saus 

Baron burger      15.75 

Tomaat tapenade – spek – cheddar kaas         

Varkens saté                          18.00 

Varkenshaas – pindasaus - gebakken uitjes   

kroepoek – atjar salade 
 

Deze warme gerechten worden geserveerd met 

frites en mayonaise     

 
 

 

Pasta’s 
Truffelpasta      13.50 

Oude kaas van kaasboerderij Mertens - rucola 

Pasta scampi       18.50 

Rucola – rode pesto saus  

 

 

 

 

 

Wafels & ijs       

 
Wafel amarena     4.75 

Amarena kersen – vanille ijs – slagroom  

Wafel chocolade    4.75 

Chocolade schotsen – Ferrero Rocher ijs 

slagroom  

Coupe amarena    4.25 

3 bolletjes vanille ijs – amarena kersen  

slagroom 

Coupe chocolade    4.25 

3 bolletjes Ferrero Rocher ijs   

chocolade schotsen - slagroom   


