
acht gerechtjes uit onze keuken

om te delen.  

Vanaf 2 personen te bestellen.

De bites gerechten zijn ter grootte van een tussengerecht. 
Lekker voor jezelf, maar leuker om te delen. 

BOERENBROOD
Runder smalt met appel en sjalot | tuinkers crème  
brassica olie | hummus 6.5

CHARCUTERIE PLANKJE 
Achterhoekse charcuterie | huisgemaakte pickles | brood en dips 17.5

FLAMMKUCHEN
Crème fraîche | pulled pork | droge worst van ‘t Sandershof 10.5

OESTERS (3 stuks) 
Zeeuwse creuses nr.3 met citroen en tabasco 8.5

GARNALEN COCKTAIL
Hollandse garnalen | knapperige suikersla | cocktailsaus 13.5

TERRINE VAN EEND 
Eendenlever | geplukte kip van Tomesen | rum rozijn | uiencompote 15.5

CARPACCIO  (SUPPL. EENDENLEVER € 5) 
Van onze eigen dubbeldoel koe | mayonaise van gebakken uitjes  
grof zeezout   12.5

DOESBURGSE MOSTERDSOEP (mogelijk) 
Spekjes Sandershof | bieslook 8.5

POMPOEN SOEP   
Gepofte pompoen | geroosterde pompoenpitten | croutons  8.5

GEITENKAAS UIT DE OVEN
Geitenkaas van Brömmels | parelgort | paddestoelen  
gedroogde pruimen | sherrysaus  14.5 

WILD PEPER
Wild van Wolters poelier uit Harreveld | huisgemaakte friet 
spitskool van de BBQ | oude kaas |  12.5

VIS VAN DE DAG
Stamppot boerenkool | saus van rookworst | piccalilly  14.5

MAC & CHEESE 
Oergranen Steverink Silvolde | geroosterde pompoen | oude Daalwiek 
kaas   14.5

STICKY RIBS VAN DE OKLAHOMA JOE 
Rode koolsla | aardappel kaantjes | gehakte peterselie  14.5

CLUB SANDWICH
Gebakken kip | bacon | mosterd mayonaise | romaine sla
ei | ansjovis  11.5

GEROOKTE ZALM
Yoghurt tuinkers crème | gemarineerde komkommer | radijs 11.5

DUNGESNEDEN RUNDERMUIS
Geroosterde zonnebloempitten | courgette basilicum pesto |
oude kaas van boerderij Daalwiek 11.5

GEBAKKEN EIEREN | ham | kaas | rosbief of alledrie 9.5

EVERS KROKETTEN
2 kroketten met brood naar keuze | mosterd 8.5

TOSTI ZACHTE GEITENKAAS 
Geitenkaas van Brömmels | rucola | rozijnen 8.5

TOSTI CLASSIC | ham | kaas | roomboter 7.5

HOLLANDSE GARNALEN
Op toast | groene appel | krokante sla | cocktailsaus  11.5

BURGER
100% rund van boerderij de Steenoven | pulled pork | brioche 
mosterd mayonaise | pickle | romaine sla | boerenfriet  18.5

SALADES
CAESAR
Suikersla | krokante kip | gekookt ei | ansjovis mayonaise
spek | croutons 14.5

SALADE GEITENKAAS   
Met geroosterde broccoli | geroosterde pompoenpitten
gepofte pompoen | spinazie  13.5

Salades worden geserveerd met brood en boter.

PROEF DE 
8ERHOEK LUNCH

16.5
5 heerlijke gerechtjes uit 
de Achterhoek

LEKKER VOOR ERBIJ

DESSERTS

BOERENFRIET | oude kaas en mayonaise          4.5

GEROOSTERDE SPRUITEN | uitgebakken spekjes    4.5

STAMPPOT | geroosterde peen | gekarameliseerde ui   4.5

CHOPPED SALAD | crispy romaine sla | tomaat | rode ui | croutons 
zoetzure bonen | pittige kaas        4.5

LUNCH
van 11.30 tot 17.30 uur

BITES
van 11.30 tot 22.00 uur

39.5 p.p.

2 gangen 27.5 p.p.
3 gangen 35,- p.p. LUNCHMENU

Broden van onze huisbakker Paul Berntsen
(wit, bruin of meergranen) met:

KAASPLANKJE 
Hollandse kazen | notenbrood | gedroogde vruchten 12.5
PARIS - BREST 
Amandel soezentaartje | hazelnoot praline créme|  8.5 
WORTEL TAART
Verse frambozen | sorbet van framboos vlierbloesem yoghurt  8.5

RONDJE BITES

DRY AGE

35,-

Het vlees van onze Dubbeldoel koe van de Steenoven 
is diep gemarmerd en heeft minimaal 28 dagen gerijpt.  
Vraag één van onze collega’s of neem zelf een kijkje in 
onze dry age kast. Vraag naar wat er vandaag in de dry 
age kast hangt! 

Incl. groene asperges, uien créme, 
rode wijn saus en huisgemaakte frieten. 

LEKKER
VOOR JEZELF 

Vanaf 11.30 uur tot 22.00 uur

FISH EN CHIPS
Krokante huisgemaakte friet | tuinkers | limoen 19.5

BURGER
100% rund | pulled pork | brioche | mosterdmayonaise |
augurk | romaine sla | boerenfriet  18.5

DUBBELDOEL STEAK
Gekarameliseerde sjalot | geroosterde asperges | 
boerenfriet | groene salade | port saus   24.5


