
D E S S E R T S

S A L A D E S

H A M B U R G E R S

Gorssels 12-uurtje

Salade Geitenkaas (V)

Dame Blanche/Bleue

Boerenbol of  italiaanse bol gezond (V)

Van Dobben kroketten

Salade gerookte zalm

Brownie

Bananensplit

Boerenbol of italiaanse bol tonijn

Kaaskroketten (V) Boerenbol of italiaanse bol carpaccio

Uitsmijter De Hoofdige Boer Boerenbol of italiaanse bol geitenkaas (V)

Uitsmijter ham/kaas of rosbief

Classic Cheeseburger Vegetarisch

Tosti (V)

Puntbroodje met een Van Dobben kroket, snee brood
met halve uitsmijter met ham, bol huzarensalade

(Ham), kaas, gebakken ei, tomaat, salade

Twee van Dobben kroketten Gemaakt met o.a rode ui, kappertjes en tomaat
en een salade met mosterd-dillemayonaise

Twee vegetarische kaaskroketten Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, een
pittenmix en truffelmayonaise 

Drie eieren, spek, bol huzarensalade Met lauwwarme geitenkaas, appel en honing

Twee eieren met ham en/of kaas of rosbief

Almens limousine rund, spek, augurk
en tomaat

Almens limousine rund, kaas, spek,
augurk en tomaat

Bietenburger, augurk en
tomaat

Een tosti ham-kaas of kaas-tomaat

12,95 9,75

9,50 9,95

9,50 12,50

12,50 11,95

vanaf
9,75

7,50

Lunch

14,75
Maaltijdsalade met lauwwarme
geitenkaas, appel en honing

Maaltijdsalade met gerookte zalm,
rode ui en een dille mayonaise

S O E P

15,25

Almense mosterdsoep (V)

Champignonsoep (V)

Franse uiensoep 

7,00

7,00

7,00

2 bollen vanille roomijs met warme chocolade
of warme bosvruchten en slagroom

Gehele dag
8,75

Wij serveren onze lunch van 12:00 - 16:00

Bent u met een gezelschap van vier personen of meer? 
Dan vragen wij u per tafel af te rekenen.

 
Heeft u een allergie of dieet? Meldt het ons.

14,50 14,5015,50

S N A C K S
Van Dobben bitterballen (6)

Van Dobben bitterbal p.s.

Vegetarische bitterballen (V) (6)

Garnalenkroketten (6)

Notenmix

Frites + mayonaise

Borrelplank: kaas, worst, olijven, mini sandwich en twee bitterballen

7,50

1,25

8,00

8,00

3,75

3,75

12,75

Boerenbol of italiaanse bol gerookte zalm 12,75

Frites en
mayonaise

á €3,75

+

Met rode ui en een honing-mosterd-
dillemayonaise

Met crème anglaise en bloedsinaasappelijs

Met vanille-ijs, gekarameliseerde pecan noten
en warme chocoladesaus 

8,75

8,75



Pannekoek naturel
Pannekoek appel
Pannekoek spek
Pannekoek kaas
Pannekoek gember
Pannekoek boerenjongens

Maaierspannekoek
Achterhoekse ham, ei en spek.
De pannekoek die de boerenknechten vroeger kregen na een
dag hard werken op het land!

Wij bakken onze pannekoeken nog van zelfgemaakt beslag met
bloem en boekweitmeel van molen ''De Eesterhoek'' uit Gorssel. 
Dit geeft ze die ouderwets, lekkere smaak!

Wij schrijven pannekoeken nog met de traditionele spelling. 
Volgens ons smaken ze dan nóg beter! 

Pannekoeken
Wij serveren pannekoeken van 12:00 - 16:00

Bent u met een gezelschap van vier personen of
meer? Dan vragen wij u per tafel af te rekenen.

9,25
9,50
9,50
9,50
9,75
10,25

13,75

P A N N E K O E K E N

Kinderpannekoek 
Natuurlijk met verrassing. . . .

7,75

Het is ook mogelijk om garnituren op de
pannekoeken te combineren. Wij rekenen per

extra garnituur een toeslag van 2,00


