
E E T C A F E

Croque´s
(wit of bruinbrood) Enkel  Dubbel 
Croque uit het vuistje € 4,50 € 7,00
Croque Monsieur € 7,50 € 10,00
Croque Madame € 9,50 € 12,00
Croque Vidée € 11,00 € 14,00
Croque Bolognaise €11,00 € 14,00
Croque Hawaï € 9,50 € 12,00
Croque “De Hutten” (ei & spek) € 12,50 € 15,50
Croque Champignon € 10,50 € 13,00
Croque Carbonara € 11,00 € 14,00

Broodje frikadel of kroket € 6,50
Worstenbroodje € 3,75
Broodje hamburger € 9,50

Soepen
(geserveerd met brood en boter)
Tomatensoep € 5,50
Uiensoep € 5,50
Seizoenssoep € ------

Kroketten
(2 stuks; keuze uit wit of bruinbrood of frietjes)
Rundvleeskroket € 10,75  
Kaaskroket € 13,75
Garnaalkroket  € 16,50
Groentekroket € 13,50

Broodjes
(keuze uit; wit stokbrood, waldcorn, Italiaanse bol of zacht 
bolletje
Enkelvoudig € 7,50 

Jong belegen kaas of gekookte boerenachterham
Combine € 8,50

Boerenachterham en jong belegen kaas
Gezond € 10,75

Boerenachterham, kaas, gemengde sla, komkommer, tomaat, vers-fruit en een 
gekookt eitje

Oude Kaas € 8,75
Huisgemaakte Tonijnsalade € 10,50

Tonijn, rode ui, augurk, kappertjes
Carpaccio  € 14,50

Carpaccio, rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas met truffelmayonaise  
Gerookte zalm € 16,75

Rucola sla, roomkaas en gerookte zalm
Brie € 12,50

Lauw warme brie, bosui, walnoten en honing
Spicy Scharrelkip € 15,75

Gebakken scharrelkipfilet, afgeblust met ketjap, snufje kerrie, wok-groenten 
Vissers-genot €17,75

3 soorten vis op 3 broodjes

Eiergerechten
(3 eieren, 3 sneetjes boerenwit of boerenbruin brood)
Uitsmijter natuur € 8,50
Uitsmijter ham of kaas € 9,50
Uitsmijter ham en kaas € 10,75
Uitsmijter spek € 10,50
Omelet natuur € 8,50
Omelet ham of kaas € 9,50
Omelet ham en kaas € 10,75
Omelet spek € 10,50

Heeft u liever iets extra? Voeg zelf ingrediënten 
Ham of kaas € 1,50
Tomaat € 1,50
Spek € 2,00
Champignons  € 1,50
Ajuin € 1,50

Pannenkoeken 
(geserveerd met poedersuiker en stroop)
Pannenkoek natuur € 6,50
Pannenkoek spek € 9,50
Pannenkoek appel € 9,50
Pannenkoek spek + appel € 11,00
Pannenkoek ijs, chocolade saus, slagroom € 12,50
Pannenkoek ‘’De Hutten’’ € 15,00
Vers fruit, vanille-ijs en slagroom

Voorgerechten
(geserveerd met brood en boter)
Carpaccio € 14,50 
Rucola sla, pijnboompitjes, kaas, truffel-cremé
Rijkelijk gevulde garnalenkroketjes  € 16,50 
Kaaskroket (twee stuks)   € 13,75
Duo – kroket (kaas en garnaal) € 15,50
Cocktail van garnaal € 10,75
Kipcocktail € 9,75
Scampi´s (6stuks) 
- Lookboter € 14,50
- Lookroom € 14,50
- Curryroom € 14,50
- ‘’De Hutten’’ € 15,00

Salades 
(geserveerd met brood of frietjes)
Zee-salade € 19,25

Gemengde sla, komkommer, tomaat, rode ui, olijven, garnalen, gerookte zalm
Spicy scharrelkip € 18,75

Gemengde sla, gebakken scharrelkipfilet, afgeblust met ketjap, snufje kerrie, wok 
groenten

Salade brie € 17,50
Gemengde sla, tomaat, komkommer warme brie, bos-ui, walnoten, honing, 
appel, gebakken spekjes

Griekse salade € 17,00
Gemengde sla, komkommer, tomaat, rode ui, feta kaas, olijven, walnoten, 
gebakken spekjes

Salade geitenkaas € 17,50
Gemengde sla, komkommer, tomaat, geitenkaas, walnoten, pijnboompitten, 
appel, honing, gebakken spekjes

Deegwaren 
(geserveerd met brood en kaas)
Spaghetti Bolognaise € 12,50
Spaghetti Carbonara € 14,50
Spaghetti  “De Hutten” € 17,50

scampi’s in een romige saus
Lasagne Bolognaise € 16,00
Vegetarische lasagne € 15,50

Vlees
Schnitzel € 18,50
Schnitzel ‘’De Hutten’’ € 21,50

(Gebakken champignons, ui en spekjes)
Varkenshaas € 19,50
Stoofvlees € 18,50
Spareribs (met twee sausjes) € 19,00
Spareribs groot (met twee sausjes) € 27,00
Vidé met koekje € 18,50
½ haan met warme curry saus € 18,50
Warme sauzen € 2,50

Peperroom, Champignonsaus, Satésaus, Stroganoff, Curry-saus, Gebakken 
champignons

Kruidenboter € 2,00

Vis
Zalmfilet  € 23,75

Met een saus van garnaal
Visserspannetje € 21,75

Verschillende soorten vis, in een vissaus gevangen, gegratineerd met kaas
Scampi´s (12 stuks)
- Lookboter € 25,00
- Lookroom € 25,00
- Curryroomsaus € 25,00
- ‘’De Hutten‘’ € 25,50

KIDZ 
(alle kindergerechten zijn met verrassing)
Friet met frikadel of kroket € 7,50
Friet met kip-nuggets  € 8,00
Friet met schnitzeltje € 9,50
Kinder spaghetti € 8,50
Kinder friet stoofvlees € 9,50
Kinder spareribs € 10,50
Kinder friet Vidée € 9,50
Pannenkoek naturel € 6,50
Pannenkoek spek of appel € 9,50

• Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een koud groentegarnituur, mayonaise en keuze uit; Frietjes, aardappelkroketten of aardappelpuree •
Na 17:00 uur zijn onze croque’s, eiergerechten en de broodjes niet altijd meer te bestellen, vraag even aan u bediende of dit nog mogelijk is, dank voor u begrip. • Eén rekening per gezelschap. • Onze gerechten bevatten allergenen, heeft U een allergie meld dit aan ons.

Gehaktbal in de Jus € 14,50
keuze uit; wit of bruinbrood, verschillende broodjes*

*wit stokbrood, waldcorn, Italiaansebol of zacht bolletje of friet

Club-sandwich € 17,50
keuze uit wit of bruin brood
Kipfilet, sla, tomaat, bacon, augurk, gebakken eitje, cocktail saus en 
frietjes

´t 12 uurtje € 15,50
Kopje tomaten of uiensoep, broodje kroket of frikandel, 
uitsmijtertje en een sla-garnituurtje 

Uitsmijter “De Hutten” XL € 15,00
Vier boterhammen met ham en kaas en vijf gebakken eitjes

’t Ome Jeroentje € 14,50
Omelet met 4 eieren, ham, tomaat, uien, knoflook

Broodplankje  € 6,50
Een mix van diverse broodjes met 3 soorten smeersels

Eigengemaakte kipsaté
200 gram € 18,50
400 gram € 23,50

Satésaus, krokante uitjes, atjar, kroepoek

Salade met scampi’s & zalm € 20,75
Gemengde sla, tomaat, komkommer wok-groenten, knoflook, rode peper, 
zalm, scampi’s, en dit alles afgemaakt met een oosters tintje…
Met brood of frietjes

Mixed-Grill… € 28,50
Mix van Kip, Biefstuk, Varkenshaas, en Sparerib incl. cocktail- knoflooksaus, 
mayonaise en een warme saus naar keuze

Vlees van de maand…?? € ----
Vraag u bediende naar het vlees van de maand

Van de Grill…
Biefstuk  (250 gram) € 21,50
Entrecote  (300 gram) € 25,50
T-bone  (500 gram) € 29,50
Kipfilet  € 19,50

FISH & CHIPS € 19,50
De echte klassieker, huisbereide wijting filet in een jasje met 
tartaarsaus 
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