
3 gangen voor 17,50 
voor en hoofdgerecht ook goed te doen als 
lunchgerecht


voorgerechten 
quiche uit de zee met  broccoli tomaat 5,50


broccolisalade met kip 6,50


tomaat paprikasoep 4,50


hoofdgerechten 
mosselen pasta  chili wijn 9,00


runderstoof bier frites 9,00


gegrillde herfstgroenten 9,00


nagerechten 
huisgemaakte taart 4,00


klein kaasplankje 4,00


supershake met veel fruit 4,00


wat is het warm he? 

drankje van de week 
zonder alcohol 

 thee van verse gember en citroen 3,00


met alcohol 

huisgemaakte bio limoncello 4,00


bonjour 
bij het witte paard 
bij ons leren gemotiveerde mensen werken. 
opbouwende kritiek is welkom. complimenten mogen 
natuurlijk ook.




borreltijd 
6 met olijf gevulde gehaktballetjes in saus 5,50


fried veggies: in beslag gefrituurde groentes 5,50


puntjes quiche zalm broccoli tomaat 5,50

koffie thee sap & gebak 
thee 2,00 

koffie 2,50 

cappuccino        2,75 

latte  2,95 

verse jus d’orange   klein 2,50 

groot 4,00 

van de buytenhof in rhoon 1,75 

appelsap  

appelperensap 

appel aardbeisap 

appel vlierbessap  

gebak van de dag, kijk in de 
vitrine op de bar 4,00 

zonder koolzuur 

huisgemaakte limo met 
vers fruit 4,00


agroposta smaakwater:


lavendel 2,00


salie 2,00

frisdrank 

curiosity cola 3,00


naturfrisk:


lemonade 2,50


orangeade 2,50


ginger ale 2,50


ginger beer 3,00


luscombe limecrush 3,00


rotterdams bier  

trots blond 3,30


trots wit 3,75


trots triple 4,50


trots IPA 4,00


la trappe puur 


3,00

bio wijnen > per glas > per fles 

spanje sauvignon blanc 	4,00 >20,00


oostenrijk gruner veltliner 5,50 >27,50


oostenrijk zweigelt rosé 5,50 >27,50


italie nero d’avola 4,00 > 20,-


prosecco 5,50 > 27,50


lunch 
huisgebakken focaccia: 6,50 per stuk 

met vis: zalm avocado ei 

met vlees: bio maasham, oude kaas pesto 

vega: booij witmoes [schaap/koe] kaas met zoetzuur 

croque monsieur: franse tosti met beenham 
bechamel en booij burenkaas jong belegen 4,50 

croque madame: het zelfde maar dan met een 
gebakken eitje erop 5,25 

salade broccoli tomaat basilicum vis/vlees of vega 
6,50 

tomaat paprikasoep 4,50 


