Soep
(vanaf 12:00)
Drentse mosterdsoep
met gebakken spekjes en bosui

5,40

Zoete aardappel soep
met gebakken chorizo en Provençaalse kruiden

5,40

Soep van de dag
vraag de bediening naar de verse soep van de dag

5,40

Lunch
(vanaf 12:00)
Tosti ham en kaas

3,85

Tosti Hunebed
met ham, kaas, bosui, tomaat en een gebakken ei

5,95

Tosti oude kaas, tomaat en ui

3,90

Tosti Hawaii
met ham, kaas en ananas

4,35

Tosti brie, walnoot en honing

4,95

Tosti Alpen
met jonge Alpenkaas, rode ui en bosui

4,90

Wrap makreel
gemarineerde makreel op smaak gemaakt met tomaat, paprika en bosui

7,75

Wrap caprese
met frisse sla, tomaat, mozzarella en balsamico dressing

7,75

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Belegde broodjes
Keuze uit stokbrood wit of bruin, waldkorn of een Italiaanse bol.
(glutenvrije bol mogelijk tegen een meerprijs van 1,00)
Broodje chèvre
warme geitenkaas uit de oven met pesto, pijnboompitten, tomaat en honing

7,95

Broodje zalm
gerookte zalm met sla en een frisse kerrie marinade van appel en bosui

7,95

Broodje koude brie
met brie, sla en vijgenjam

8,25

Broodje Brug
met beenham, gesmolten Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
ui en aioli

8,25

Baguette pikant
geserveerd uit de oven met gyros, paprika,champignons, ui,
tomaat, ananas, prei, gesmolten kaas en tzatziki saus

12,25

Baguette Diablo
gebakken kippendij met paprika, ui, prei, champignons
afgeblust met chilisaus

11,25

Baguette Spabron
geserveerd uit de oven met kipfilet, bacon, tomaat, ui, prei en gesmolten kaas

9,85

Baguette Saté
gebakken kip met paprika, ui, prei, champignons en saté saus

11,50

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Uitsmijter keuze uit ham, bacon of kaas
(combinatie mogelijk tegen een meerprijs van €0,75)

7,75

Uitsmijter Hesselerbrug
met ham, kaas, champignons, ui, paprika en bacon

9,95

Boeren omelet
met brood of friet

9,95

Huisgemaakte gehaktbal
met brood of friet

10,25

2 kroketten of frikandellen
keuze uit brood of friet

8,25

Kaassoufflés
keuze uit brood of friet

8,25

Broodje Biologische runderburger
met gebakken ei, ui, tomaat, augurk, gesmolten kaas, salsa en friet

13,95

Broodje Vega burger
met gebakken ei, ui, tomaat, augurk, gesmolten kaas, salsa en friet

13,95

Maaltijdsalades
(vanaf 12:00)
Oosterse salade
met biefstuk puntjes, gamba’s, courgette en peultjes in oosterse saus,
afgemaakt met sesam zaadjes

14,75

Salade geitenkaas
warme geitenkaas met vijgen, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten
en honing

14,45

Salade vis
met sla, gerookte zalm, makreel, ui, kappertjes en een kruidenmayonaise

14,75

Satésaus
Knoflooksaus

1,00
1,00

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Voorgerechten
(vanaf 16:00-21:00, op zon/maandag tot 20:00)
Broodplankje
met kruidenboter, aioli en tapenade

4,35

Quesadilla
met kaas, kip, paprika, ui, salsa en crème fraîche
kan ook vegetarisch

8,25

Proeverij Spabron voor 2 personen
verschillende warme en koude gerechten uit eigen keuken

12,15

Salade panko gamba
met sla, paprika, ui en kokos rasp

8,25

Vlees duo
twee bruschetta’s met roomkip en een kleine salade
met tartaar van diamanthaas

9,95

Nacho’s Deluxe
met pulled chicken, crème fraîche, spek, tomaat, ui en gesmolten kaas
geserveerd met salsa

9,50

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Hoofdgerechten
(vanaf 16:00-21:00 op zon/maandag tot 20:00)
wordt geserveerd met aardappels, friet en salade

Vleesgerechten
Biefstukspies 220 gram
geregen spiezen met diamanthaas en tomaat,
afgemaakt met champignons en basilicum olie

22,50

Surf and turf
een mals gebakken entrecote met knoflook gebakken zalm

21,95

Rundersukade
geserveerd met een bospaddenstoelensaus

20,75

Satéspies van kippendij
geserveerd met satésaus en cassave kroepoek

19,50

Varkenshaas medaillons
met gekonfijte ui en een jus van eigen varkenshaas bakvet en sinaasappel

20,25

Visgerechten
Kabeljauw
gebakken op de huid, overgoten met een saus van verse tuinkruiden

19,95

Zalm tagliatelle
tagliatelle met groenten en een zacht gebakken zalmfilet

19,25

Vegetarische gerechten
Vegetarische of veganistische verrassing
laat u verrassen door onze chefkok

18,95

Curry met rijst
oosterse groenten met kokosmelk, curry, een gekookt ei en rijst

18,75

Broodje Vega Burger
met gebakken ei, ui, tomaat, augurk, gesmolten kaas, salsa en friet

13,95

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Dessert
(Vanaf 16:00-22:30 op zon/maandag tot 21:00)
Moelleux au chocolat
warme chocolade lava cake met vanille ijs

8,75

Coupe vanille
vanille ijs met koude chocolade saus en slagroom

6,50

IJs caffee
glas met ijs overgoten met warme koffie, amaretto en afgetopt met slagroom

7,00

Weckpot kers
met vanille ijs, chocolade ijs en overgoten met warme kersen

8,75

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Fingerfood
(vanaf 12:00-22:30, op zon/maandag tot 21:00)
Gemengd bittergarnituur
12 stuks

10,25

Portie bitterballen
8 stuks

5,75

Plankje Spabron groot
parmaham, Spaanse fuet, jonge kaas, oude kaas, notenmix en mosterd

10,25

Plankje Spabron klein
Spaanse fuet, jonge kaas, notenmix en mosterd

6,95

Nacho’s groot
met ui, kaas, tomaat, jalapeño pepers, crème fraîche en salsa

6,95

Nacho’s klein
met ui, kaas, tomaat, jalapeño pepers, crème fraîche en salsa

3,85

Heeft u een allergie, eet u veganistisch of vegetarisch?
Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee!

Frisdranken
Spa blauw
Spa rood
Spa blauw petfles
Spa rood petfles

2,10
2,10
3,30
3,30

Coca cola
Coca cola light
Fanta sinas
Fanta cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Lipton Ijsthee
Lipton Ijsthee Green Tea
Rivella light
Appelsap
Chocomelk

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

Bieren
Pils van de tap
Mommeriete seizoen speciaal
Grolsch
Warsteiner
Grimbergen dubbel
Grolsch 0.0%
Bavaria Radler
Texels Bockbier
Liefmans Fruitesse rosé bier

2,75
4,95
3,00
3,00
3,50
3,00
3,50
4,25
3,75

Wijnen
Rode wijn
Witte wijn zoet
Witte wijn droog
Fles huiswijn rood of wit
Rosé
Port
Prosecco

3,25
3,25
3,25
15,00
3,25
3,25
3,25

Sterke dranken
Beerenburg
Jenever
Jachtbitter
Amaretto
Cointreau
Tia Maria
Baileys
Cognac
Whiskey Blended
Drambuie
Bacardi
Vodka
Gin
Licor 43

2,50
2,50
2,50
3,75
3,75
3,50
3,75
4,75
4,50
4,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Warme dranken
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Espresso Macchiato
Latte Macchiato
Latte Macchiato Caramel
Cappuccino Hazelnoot
Thee/Koffie compleet
chocolaatjes 3 stuks
Irish Coffee

2,30
2,55
2,55
2,30
2,80
3,00
4,00
3,55
4,10

Thee diverse smaken
Yogi Tea
Verse muntthee
Chai latte
Warme chocolademelk
Slagroom
Warme melk
Bouillon

2,30
2,95
3,55
4,00
2,80
0,50
2,30
2,30

6,75

Voor bij de koffie
Appelgebak
Cherry cheesecake

3,30
4,10

Gezonde dranken
Melk koud
Karnemelk
Pro Fitdrink
Pro Fitdrink met jus
Aquarius
Grapefruitsap
Verse jus d’orange
Smoothie tropische vruchten
Smoothie bosvruchten
Yoghurt met jus
Karnemelk met jus
Aloë Vera naturel
Aloë Vera mango

2,30
2,30
3,00
3,60
3,60
2,50
3,60
3,85
3,85
3,60
3,60
4,10
4,10

Gezonde tussendoortjes
Verse vruchten
Yoghurt met verse vruchten
Yoghurt met honing en walnoten

4,40
4,65
4,90

