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voorafjes
- broodje smeersels        € 3,95

- rundercarpaccio met pesto of truffelmayonaise   € 9,95

- gamba’s gebakken in knoflookolie en 
  een frisse salade        € 8,95

- salade caprese met rucola, tomaat, 
  mozzarella en pesto       € 8,25

- kippenvleugels met chilisaus        € 6,95

      - chefs special “The bommm”... echt mmm € 9,95



hoofdschotels
- wienerschnitzel met pepersaus 
  of champignonsaus        € 14,95

- kipsate of varkenssate met gedroogde uitjes,
  lente ui en satesaus       € 14,95

- beenham met honingmosterdsaus      € 14,95

- kabeljauw met een salsa van tomaat      € 14,95

- biefstuk met gebakken Champignons en ui 
  keuze uit pepersaus of champignonsaus     € 15,95

- proeverij van vlees (kip, varken en biefstuk)    € 15,95

- heerlijk broodje belegd met een ambachtelijke 
  hamburger, champignons, uien en een tomatensalsa   € 14,95

- op de huid gebakken zalm met tomatensalsa    € 16,95

- vegatarische gerechten (vraag erna bij de bediening)   € 14,95        

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, 
frites of gebakken aardappelen en fritessaus.



voor de jonkies
- Het kids menu van Miranda 
  Keuze uit kipnuggets, frikandel of een
  lekkere kroket, samen met friet en mayo    € 6,95

- bommm pannenkoek            
  met stroop of poedersuiker     € 5,95

- Bommmijs met spikkels       € 3,25

mmmm



smultoetjes
- Strawberry cheesecake ijs met verse aardbeien    € 6,50

- sorbet        € 6,50
 
- Cookies roomijs met crispy oreo cookies    € 6,50

- Frambozen bavarois, biscuit van 
  lange vingers en frambozen     € 6,50

ommmBt’is mmm bij smaakmakers 

Koffie met friandises en een bommmbonbon € 6,50



zalenverhuur
Wij verhuren ook zalen voor een vergadering, verjaardag 

jubileum, of zelfs een compleet verzorgde bruiloft!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Vraag dan naar miranda Bom of kom een keer

vrijblijvend langs voor een rondleiding met koffie!
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