
Diner. (vanaf 17:00)

Voor.
Broodplankje    5,50
Om te delen (2 pers.) met aioili en tapenade

Carpaccio   9,00
Dungesneden rund met pijnboompitten, gemengde 
sla, cherrytomaatjes, komkommer, truffelmayonaise 
en afgestrooid met parmezaanse kaas

Bieten Carpaccio   8,00
Dun gesneden plakjes biet, met gemengde sla, 
geitenkaas, walnoten en een lekkere dressing 

Kwartettje van kroketjes  8,00
Proeverijtje van kroketjes; gamba, chorizo, tomaat 
mozzarella & oesterzwam

Meloen met Serranoham   8,00
De verfrissende smaak van de galia meloen in
combinatie met de serranoham.

Soep.
Tomaat    6,00
Tomatensoep met een sneetje molenaarsbruin

Soep van de dag     6,00
Met een sneetje brood molenaarsbruin

Salade.
Carpaccio Salade  12,50
Gemengde sla mix met dungesneden carpaccio van 
het rund, cherry tomaatjes, komkommer,
pijnboompitjes, parmezaansekaas
en truffelmayonaise.

Caesar salade (ook vegetarisch mogelijk)

9,50
Slamix en ijsbergsla met cherrytomaatjes,
komkommer, gekookt eitje, gerookte kipfilet,
huisgemaakte volkoren croutons
en een frisse dressing!

Hoofd.
Steak Manebrug 21,00
Kogelbiefstuk (wij bakken hem medium) met pepersaus 
en de keuze uit friet of wedges. De salade is bijzaak. 

SpareRibs zoet of Pittig? 19,50
Malse SpareRibs uit eigen keuken, keuze uit zoet of pittig 
gemarineerd, frietjes of wedges? De salade is bijzaak.

Kipsaté    16,50
Kipfilet gemarineerd volgens eigen recept op een royale 
spies, met pindasaus, kroepoek, atjar, keuze uit frietjes of 
aardappel wedges. 

Maneburger 16,50
180 gram graangevoerde Australische Angus burger met 
Smokey bbq saus, sla, rode ui, tomaat, bacon,
cheddarkaas, uiennest en dat allemaal tussen een 
lekkere sesam bun! Met een lekker portie frietjes of 
aardappel wedges aan de zijkant!

Maneburger vega    16,50
100% plantaardige burger die smaakt als
rundvlees, met Smokey bbq saus, sla, rode ui, tomaat, 
cheddarkaas, uiennest en dat allemaal tussen een 
lekkere sesam bun! Met een lekker portie frietjes of 
aardappel wedges aan de zijkant!

Stoofvlees 15,50
Pannetje stoofvlees volgens mama’s
huisgemaakt recept geserveerd met frietjes, mayonaise 
en een salade. 

Kindermenu 8,50
Frietjes én snack naar keuze, mayonaise of ketchup en 
een ijsje met discodip als toetje!

Na.
Cheesecake    6,50
Met Bosvruchten Coulis én rood fruit + Slagroom 

Sundae   4,50
Keuze uit; Chocola, aardbei of karamel

Dame Blanche      6,00
Vanille-ijs overgoten met chocoladesaus


