
Diner

Huisgemaakte 
soepen
Tomatensoep
Kippensoep
Champignonsoep

Voorgerechten
Champignons
Pittig gebakken champignons 
met knoflook in wijnsaus
Stokbrood Plate
Stokbrood met kruidenboter, 
olijven en olijfoliedip
Vegetarische salade
Salade met komkommer, 
tomaten, paprika, uien, 
olijven en fetakaas
Salade Tonijn
Salade met tonijn, 
komkommer en tomaten
Carpaccio
Zalmrolletjes
Kleine garnalen met lente-ui 
en cocktailsaus gerold in 
plakjes gerookte zalm

“Pssst, zie de achterkant 

voor nog meer lekkers!”

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 6,00

€ 7,00

€ 9,50
€ 9,50

DinerDiner

Maaltijdsalades

Salade Vegetarian
Geitenkaas, tomaten, 
komkommer, olijven en 
gemengde noten
Salade Carpaccio
Salade de Toren
In Knoflook gebakken 
gamba’s en stukjes 
ossenhaas
Salade gamba’s
Salade ossenhaas

Pasta’s

Pasta Pesto
Pasta Carbonara
Pasta Bolognese
Pasta Kip
Pasta Tonijn

“De pastagerechten 

worden geserveerd met een 

frisse salade, er is keuze uit 

penne of spaghetti.”

€ 14,00

€ 15,00
€ 16,00

€ 15,00
€ 15,00

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 13,50

“Keuze uit friet of 

brood.”



“Oh, en onze 

allergenenkaart kan 

natuurlijk opgevraagd 

worden bij de bediening!”

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

€ 4,50

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

€ 5,75
€ 5,75

“Diner is vanaf 17:00.”

Diner

“De kindermenu’s worden 

geserveerd met frietjes en 

saus.”

Vleesgerechten

Schnitzel
Varkensschnitzel met 
champignon-roomsaus
Kipsaté
Malse stukjes kip aan  
de spies met satésaus
Spareribs
Speciaal gemarineerde 
spareribs
Saté
Stukjes varkenshaas aan  
de spies met satésaus
Koteletten
Smaakvol gekruide  
koteletten van de grill
Malse dikke 
lendebiefstuk
Biefstuk, malse dikke 
lendebiefstuk met 
champignon-roomsaus
Allo Spiedo
Twee ossenhaas spiesen  
van de grill met  
champignon-roomsaus
Mixed Grill
Vier soorten vlees van  
de grill
Mixed Grill voor twee
Vier soorten vlees van de 
grill voor twee personen
Toren Speciaal
Stukjes ossenhaas met  
paprika en champignons  
met roomsaus
Chicken
Gekruide stukjes kippendij, 
met paprika en uien
Black angus Hamburger 
Van 200g beef

“Onze vleesgerechten 

worden geserveerd met 

een frisse salade en friet 

en sauzen.”
€ 14,00

€ 15,50

€ 17,50

 
€ 16,50

€ 19,75

€ 19,75

€ 19,75

€ 21,00

€ 40,00

€ 19,75

€ 16,50

€ 14,50

Visgerecht
Zalm

Kindermenu’s

Visstick menu
Frikandel menu
Kipnugget menu
Kipcorn menu

Nagerechten
Kinderijs
Verschillende soorten  
ijs, met slagroom
Dame blanche
Vanille-ijs, slagroom  
en chocoladesaus
Yoghurt bowl
Yoghurt met honing,  
walnoten en slagroom
Vruchtensorbet 
Met verse vruchten
Irish Coffee
French Coffee

€ 19,75


