
 

 

Lunch 
van 12:00 tot 16:00 uur 

 

 

Boerenbroodjes 
 
Crocchetta’s 
2 krokketten op boerenbrood met boter & mosterd        7,50 

Frittata naturelos (v)            
omelet op boerenbrood            7,95 

Frittata de Krim            
omelet gevuld met champignons, ui, paprika, spek & kaas op boerenbrood     8,95  
Curry de Poulet 
boerenbrood belegd met huisgemaakte kipkerriesalade, rode ui, paprika, cashewnoten en sla   8,50 

Mr. Big  
gruwelijk lekkere Veluwse worst op een warme baguette met lichtpittige barbecuesaus    8,50 
Carpaccio Cervo 
hertencarpaccio met truffelmayonaise, notenmix, rucola & oude kaas op boerenbrood   9,95 
Panini los Normalos 
een gegrilde panini met kaas en ham          5,95 

Broodje brie (v) 
een boerenbroodje belegd met brie, walnoten en honing       6,95
              
    

 

Soepen (huisgemaakt) 
Erwtensoep  
rijk gevulde winterse erwtensoep met boerenbrood en spek             6,95                             

Pompoensoep (v) 
pompoensoep op basis van room, kerrie en gember                                                                               5,95 

Bospaddenstoelensoep (v) 
paddenstoelensoep gemaakt van cantharellen, eekhoorntjesbrood en andere herfstpaddenstoelen   5,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast onze heerlijke broodjes en soepen serveren 

wij ook pannenkoeken en pizza’s tijdens de lunch. 
 



 

 

  

Diner  

vanaf 17:00 uur 

 
Voorgerechten 
 

Breaking bread (v)  
boerenbrood met huisgemaakte aioli & kruidenboter       4,50 
 

Pompoensoep (v) 
pompoensoep op basis van room, kerrie en gember       5,95 
 

Bospaddenstoelensoep (v) 
romige paddenstoelensoep gemaakt van cantharellen, eekhoorntjesbrood en andere herfstpaddenstoelen  5,95 
 

Gerookte eendenborst 
met rucola, walnoten, uitgebakken spekjes, vijgen en een stroop van rode biet    8,95

    

Huisgemaakte wildkroketjes  

kroketjes gemaakt van verschillende soorten wildvlees, geserveerd met een saus van bosvruchten 8,50 

 

Knolselderijpastei (v) 
pasteitje van knolselderijragout, gestoofde prei en paddenstoelen     6,95 
 

Kastanjechampignons (v) 
gevuld met roomkaas, knoflook-tijmboter en oude kaas       6,95 

 
Hertencarpaccio 
flinterdun gesneden hertenfilet met notenmix, oude kaas,  
huisgemaakte truffelmayonaise & rucola         9,75 

 
Wildzwijn coppa 
gedroogde wildzwijnham met vijgen, rode port, notenmelange en sla     9,95 

 
Brick top 
48 uur lang gegaard spek, gegrild en bereid op oosterse wijze      9,75 
  
 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 
 
Rundersukade              
langzaam gegaarde sukade geserveerd met knolselderijcrème en seizoensgroenten              18,95 
met een saus naar keuze (zie onderaan de pagina) 
   

Wiedergutmachungs schnitzel          
gepaneerde varkensfilet geserveerd met seizoensgroenten      17,95 
met een saus naar keuze (zie onderaan de pagina) 

                    

Wildstoofpot             
stoofpotje gevuld met verschillende soorten wildvlees,  
geserveerd met aardappeltjes, stoofpeertjes en rode kool       17,95 

 
Procureur              
langzaam gegaard varkensvlees, geserveerd met seizoensgroenten     17,95 
met een saus naar keuze (zie onderaan de pagina)          

 

Schwein am bein             
beenhamkluif met rode kool, stoofpeer, aardappeltjes en een honing-tijmsaus    18,95 
       

Runder entrecôte (250 gram) 
geserveerd met seizoensgroenten en een champignon gevuld met roomkaas    22,95 
met een saus naar keuze (zie onderaan de pagina)          

 

Chef’s choice  
voor echte liefhebbers van rood vlees! Gegrild rundvlees met seizoensgroenten   21,95 
met een saus naar keuze (zie onderaan de pagina)          

 
Grinding Tongue 
in roomboter gebakken sliptong (3 stuks) met seizoensgroenten en een frisse citroensaus  21,95 
         

  
* ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET GEGRATINEERDE WITLOF ALS BIJGERECHT. 
 
 

 
 
 

 

BIJGERECHTEN / EXTRA    HUISGEMAAKTE SAUZEN 

 
friet   €2,00    pepersaus   
extra sausje (of meer) €0,75    champignonroomsaus 
witlofgratin  €1,50    uitgebakken spekjes/champignon/ui en paprika 
seizoensgroenten €1,25    truffeljus 
frisse salade  €2,00    kruidenboter 

 

 



 

 

Pannenkoeken 
 
 
Naturel             6,00 

Feest!  met lekkere versiering          6,50 

Appel              7,00 
Rozijn              7,00 
Gember              7,00 
Ananas              7,00 
Champignons             7,00 
Kaas              7,50 
Spek              7,50 
Ham              7,50 
 
Appel/kaneel             7,00 
Kaas/gember             8,50 
Appel/rozijn              8,50 
Appel/kaas              8,50 
Spek/appel             8,50 
Champignon/kaas            8,50 
Ham/kaas              9,00 
Spek/kaas              9,00 
         
 
Appel/rozijn/kaas             9,50 
Spek/appel/kaas            9,50 
Kaas/champignons/ui           9,50 
Kaas/appel/gember             9,50 
Spek/kaas/champignons           9,50 
ananas/rum              9,50 
 
Ham/kaas/ui/champignon           10,50 
Spek/kaas/ui/champignon           10,50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AL ONZE PANNENKOEKEN WORDEN GESERVEERD MET STROOP & POEDERSUIKER 
 
 
 
 

 



 

 

Pizza’s uit de steenoven  
 
 
Margherita 
tomaat, kaas & oregano           8,50 

Salami  
tomaat, kaas, salami & oregano          9,50 

Peperoni 
tomaat, kaas, chorizo, salami, knoflook, mozzarella & oregano      10,00 

Hawaii 
tomaat, kaas, ham, ananas & mozzarella         10,00 

Tonno 
tomaat, kaas, tonijn, ui & mozzarella          10,50 

Funghi e Prosciutto 
tomaat, kaas, champignons, ham, knoflook & oregano       10,50 

Capra 
tomaat, kaas, ui, olijven, geitenkaas & rucola         11,00 

Burning man (let op: pittig, niet voor beginners) 

tomaat, kaas, parmaham, jalapeño’s, oude kaas & burning man saus     11,00 

Quattro formaggi 
tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola & oude kaas        11,50 

Parma 
tomaat, kaas, mozzarella, parmaham, knoflook, verse tomaat, rucola &oregano    12,00 

Quattro stagioni 
tomaat, kaas, ham, salami, champignons, paprika, olijven, artisjok & oregano     12,00 

Gorgonzola 
tomaat, kaas, gorgonzola, artisjok, ui, olijven & knoflook        12,50 

Vegetaria 
tomaat, kaas, mozzarella, artisjok, olijven, ui, champignons, paprika, rucola, knoflook & oregano 12,50 

Shoarma 
tomaat, kaas, kipshoarma, ui, oregano, knoflook & knoflooksaus      12,50 

Meat lovers (chef’s favourite) 
tomaat, kaas, parmaham, salami, chorizo, ham, knoflook & oregano     13,00 

De Krim 
tomaat, kaas, chorizo, parmaham, ui, mozzarella, olijven, rucola, knoflook & oregano   13,50 
 
 

 
 
EXTRA’S 
 
Jalapeño’s              0,75 
Knoflook              0,50 

Burning man saus                    0,50 
Rucola              0,75 

Frisse salade             2,00 
         
 



 

 

Kindergerechten 
 
 
 
 

Kroket 
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade        6,95 
 

Frikandel 
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade        6,95 
 

Kipnuggets 
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade         6,95 

 

Kaassoufflé 
met patatjes, mayonaise, appelmoes en salade        6,95 
 

 
Pannenkoek “Feest”! 
met leuke & lekkere versiering          6,50 

 
 
 
Kinderijsje 
met verrassing!             4,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Desserts 

 
Coupe Chocolade 
Vanille-ijs met chocoladesaus, caramelsaus, slagroom & chocolade snippers     6,50 
 

Coupe Fragola 
Aardbeienijs (van ijs van Co) met bosvruchtensaus, chocolade & slagroom    6,75 

 
Coupe de Veluwe 
Vanille-ijs met bosvruchten & slagroom         6,75 

 
Apple “rumble” 
Goed gevuld glas met appeltaart, een bolletje vanille-ijs, slagroom & kaneel    6,95 

 

Coupe advocaat 
Vanille-ijs met advocaat & slagroom          7,25 

 
Texels toetje, jutterijs!   (exclusief bij de Krim) 
“IJs van Co” en “de Krim” hebben de handen ineengeslagen om dit  
exclusieve ijs te maken. Geserveerd met een Texels juttertje & slagroom.     7,50 

 

Tiramisu 
Huisgemaakte tiramisu op authentieke wijze bereid.         6,95 

 
Kinderijsje 
Met verrassing!            4,95 
 

Speciale koffies 
 

Irish coffee 
Irish whiskey, basterdsuiker & slagroom          7,00 

 
Spanish coffee 
Tia Maria / Licor 43 & slagroom           7,00 

 
Italian coffee 
Amaretto & slagroom            7,00 

 
French coffee 
Grand Marnier & slagroom            7,00 

 
Baileys coffee 
Baileys & slagroom             7,00 

 
Texelse coffee 
Texelse jutter & slagroom            6,00 


