Taart en snack
Appeltaart
cupje slagroom

Gevuld schuitje (rabarber-vers fruit-slagroom)
Sinaasappel-kwarktaart
Broodje Achterhoek

€ 3,25
€ 0,75
€ 4,00
€ 4,75
€ 4,75

Maak uw lunch compleet met een
puntzak friet met mayonaise

Soepen

€ 3,85

(geserveerd met brood-boter)

Doesburgsche mosterdsoep (v)
Soep van het seizoen

€ 6,50
€ 6,50

olderwets gekruid gehakt in bladerdeeg

Tosti's

Specials&plates

(keuze wit of bruin)

Ham/kaas
Borghuis geitenkaas-bieslook-honing (v)
Italia gedroogde tomaat-mozzarella-pesto-rucola
Tropical gerookte kip-kaas-verse ananas-kerriedip

€ 6,75
€ 7,75
€ 7,75

soepje-quiche-loempia-salade-mini broodje

€ 7,75

broodje-tomaat-augurk-kaas-dip-friet

Vers gebakken broodjes wit-bruin
Gezond keuze jong belegen kaas/geitenkaas/oude kaas (v)
Brie uit de oven honing-geroosterde pitjes (v)
Warme beenham mosterdsaus
Carpaccio rucola-Parmezaanse kaas-truffelmayonaise-

Plateau "het Borghuis" (v)
Borghuisburger
Portabella

€ 7,85
€ 7,85
€ 9,25
€ 9,25

gedroogde tomaten-pijnboompitjes

€ 11,50
€ 11,50
€ 14,50

gegrilde groenten-salsa-friet-sla

Zalm en zeewolffilet

€ 15,75

bieslooksaus-gegrilde groenten-friet-sla

Varkenshaasspiesjes

€ 15,75

bbq saus-gegrilde groenten-friet-sla

Vers gebakken brood wit of bruin
Verse zalmsalade bieslook-gekookt eitje
Uitsmijter 3 eitjes op boeren kaas of achterham
Kroketten 1 rundvleeskroket of groentenkroket
Kroketten 2 rundvleeskroketten of groentenkroketten
Kip Toscana ui-champignons-paprika-pesto

Brood v/d week (zie krijtbordje)

€ 9,00
€ 8,25
€ 5,50
€ 8,75
€ 9,50

Kidsmenu
Meloencocktail
Tomatensoep
Gehaktballetjes aan een stokje-frietjes-appelmoes
Kip fingers-frietjes-appelmoes
Kroket-frietjes-appelmoes

€ 3,50
€ 3,50
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

High tea

€ 23,50

genieten van een 3-gangen proeverij
van huisgemaakte hartige en zoete heerlijkheden
geserveerd met onbeperkt thee/koffie
(graag minimaal 1 dag van tevoren reserveren)

Proef de zomerse salades
Salade geitenkaas

klein
€ 9,50

groot
€ 14,25

€ 9,50

€ 14,25

crostini-honing-gedroogde tomaten-geroosterde pitjes

Griekse salade
komkommmer-tomaat-rode ui-feta-olijven

Sizzling garnalen

"EETMEE"

€ 18,50

olijfolie-knoflook-chili-limoen

op donderdag en vrijdag (v.a. 17.00)

Huisgemarineerde zalm

wekelijks wisselend 2 gangen keuzemenu

komkommer-witte kool-mosterd/dilledip

natuurlijk kunt ook kiezen uit de zomerse salades,

Huisgerookte kip

kidsmenu en dessertkaart

gedroogde tomaten-gebakken verse ananas-kerriedip

Oosterse biefpuntjes

"Muzikale Proeverij"
elke zaterdag v.a. 18.00 genieten van een 4-gangen
hapjes/tapas diner met live muziek

€ 32,50

€ 10,50 € 15,75

champignon-bieslook-kroepoek
geserveerd met brood en boter

€ 10,50 € 15,75
€ 10,50 € 15,75
€ 10,50 € 15,75

Dessert/ijskaart

Om te delen bij de borrel

bereid met ijs van banketbakkerij Jolink

Coupe monchoe en amarenenijs

€ 7,50

kersencompote-bastognekoekjes-slagroom

Coupe hazelnoot en chocoladeijs

€ 7,50

geroosterde nootjes-vanillesaus/slagroom

Sorbet bloedsinaasappelen en aardbeienijs

€ 7,50

vers fruit-jus d'orange-slagroom

Coupe vanilleroomijs

€ 7,50

warme chocoladesaus-slagroom

Appeltaart

€ 7,00

vanilleijs-kaneelsaus-slagroom

Tompoes verse aardbeien

€ 7,50

vanillemousse-slagroom

Sinaasappel/kwarktaartje

€ 7,50

rabarber-slagroom

Kinderijs
maak je eigen ijsje bij de kok in de keuken

€ 5,00

Borghuisbroodje kruidenboter-aioli
Portie olijven
Champignon bitterbal (8)
Mini loempia (6) huisgemaakt met spinazie-feta (v)
Kip finger (8)
Rundvlees bitterbal (8)
Warme mix (12)
Borrelplateau olijven-kaas-seranoham-bitterballen-loempia

€ 6,50
€ 3,75
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 9,50
€ 14,00

