Welkom!
In dit knusse huiskamercafé gelegen aan de
rand van het Reichswald staat de tijd even stil.
Dompel jezelf volledig onder in de rust die deze
magische taverne te bieden heeft. Warm op bij
de houtkachel of krul je tenen door het frisse
gras.
Van smokkelaarscafé tot kunsternaarshol; door
de jaren heen heeft deze plek veel gezichten en
verschillen gehad met immer één
overeenkomst; het zijn van een
ontmoetingsplek.
Dus praat met elkaar, lach met elkaar, deel, eet,
drink, dans en zing, maar vooral...

geniet!

Warme dranken
En lekkers voor erbij

Koffie
Cappuccino
Espresso

2.40
2.70
2.30

Verse munt
3.20
Verse gember 3.20
Thee
2.40
Breakfast Blend
Earl Grey
Rooibos
Orange Spice
White Rose

Koffie verkeerd 2.70
Latte Macchiato 3.00
Irish Coffee
5.50
Lavendel-tijm

3.50

Groen
Groen
Kamille
Kamille
Chai
Jasmijn
Citroen-gember
Lapsang Souchong

DIY warme chocolade
3.50
Met gesmolten Belgische chocoladedruppels

Appelgebak uit eigen oven
Slagroom
psst, we hebben ook plantaardige slagroom...

3.20
0.50

Vegan

Koude dranken
Alchoholvrij

De Klassiekers
Ijsthee van eigen creatie
Limonade

2.40
2.90
1.50

Appelsap
Tomatensap
Verse sinaasappelsap
Apfelshorle

2.40
2.40
3.20
2.40

Pimento
Spicy ginger beer

4.20

Bosdrank
3.90
Bruisend water met
bosvruchten en munt
Fruitwater
3.90
Ijswater met citroen, munt
en komkommer. Desgewenst
met bubbels

Trek
Wél veel soeps uit eigen keuken
Geserveerd met brood en vegan dip
Vraag ons naar de soep(en) van vandaag
5.50

Tosti's

5.00

Zoals 't heurt
Ham en/of kaas
Kaas, tomaat en pesto

(

Tosti met pit!
Kaas, sriracha en ui

)
Vega

Vega

8.00 (
Duo Croquette
Ook vegetarisch óf veganistisch mogelijk

)/ Vegan

(

)

(
Uitsmijter
Spiegeleieren op brood met ham en/of
kaas meegebakken
2 eieren / 3 eieren
7.50 / 8,50

)

Broodje gezond
Met ham, kaas, tomaat, komkommer en
8.00
een hardgekookt eitje

Burgerij
Onze niet zo burgerlijke burgers worden geserveerd
met groentefrietjes en bijpassende sauzen!

Falafelburger
Kikkererwtenburger - sla - tomaat
hummus - ui - gegrilde aubergine
Spi-Sea-Burger
Zeeslaburger - (land)sla - komkommer in
zuur - home-made wasabi veganaise
Smoky Burger
BBQ-style burger - bourbonsaus - ui tomaat - augurk
Paddoburger
Oesterzwamburger - pesto - ui - rucola
- gorgonzola - balsamico
Merlijnburger
100% runderhamburger (200 gram!) - sla
- tomaat - ui - augurk - tomatensalsa kaas(+1.00)

Vegan

13.50

Vegan

14.50

Vegan

14.50

Vega

15.50

15.50

Soulburger
100% runderhamburger (200 gram!) - rucola
16.50
- ui - gorgonzola - bourbonsaus bosvruchtencoulis

Pizza!

Gemaakt van eigen deeg en vers belegd
voor jou!

Hakazie
Tomatensaus, ui, ham, kaas, cherrytomaatjes
15,00
en spinazie
Duizend-en-één-pizza
Tomatensaus, ui, hummus, gegrilde
aubergine, spinazie en cherrytomaatjes

13.50

Vegan

Kaas, kaas, kaas
Kaas, kaas, kaas, (blauwe) kaas, kaas, kaas
kaas. tomatensaus en een beetje kaas
13.90
om het af te maken.

Vega

De Ronde Duivel
Tomatensaus, rode ui, kaas
pittige sirachasaus

Vega

Spizola
Pesto, spinazie,
cherrytomaatjes

rode

ui,

13.00

gorgonzola,

14.50

Zaligeit
Geitenkaas, wisselende noten, vijgen,
15.00
honing, salie.

Vega

Vega

Borrel
Lekker uit het vet!

Bitterballen
Tien bitterballen met mayonaise en mosterd

6,00

Partysnacks
Tien gemengde snacks
Bieterballen
Acht bitterballen boordevol bieten!
Paddestoelbitterballen
Acht bitterballen gevuld met paddestoelen.
De onvervalste smaak van het woud!
Groenteloempia's
Tien kleine loempia's met chilisaus
Popeyebitterballen
Acht bitterballen gevuld met bladspinazie,
blauwaderkaas en parmezaan

6,00
Vegan

7.50

Vega

7.50

Vegan

Vega

6,00

7.50

Coco Thai
Acht
kruidige
Thaise
cocoscurry
bitterballen met jonge erwtjes en bieslook

Vegan

7.50

Kun je niet kiezen?
Merlijn Mix
Twee kipspiesjes, een mix bittergarnituur,
diverse soorten charcuterie, notenmix, nacho's
Vega Mix
Een mix van vegetarisch bittergarnituur,
diverse kaasblokjes, notenmix en nacho's
Plankaardig
Een mix van plantaardig bittergarnituur,
bomvol dippers en dipsels, notenmix en
nacho's

Vega

Vegan

18.00

16.00

15.00

Nog meer borrel
Worstplankje
Of je verschillende soorten worst, dip en
extra's lust!
Kaasplankje
Diverse soorten kaas met dips en
zuursels
Kaasstengels
Tien stuks uit het vet boordevol gesmolten
kaas
Nacho's
Warm uit de oven met gesmolten
kaas, tomatensalsa en bosui

9,50

Vega

9.50

Vega

7.50

Vega

8.50

Kipspiesjes
Zes stuks met een pittig sausje
Loaded fries
met kaas, gorgonzola en bosui

Notenmix

8.50

Vega

8,50

Vegan

3.00

Bieren

Allemaal van Duitse bodem

Van de tap:

König Pilsener

4,9%

Oerduitse pils met een moutig zoetje en
verfrissende afdronk

0,2 L / 0,3 L / 0,5 L
€2,60 / €3.40 / €5.50

Erdinger Hefeweizen
Weizener met aroma's van banaan en
kruidnagel en een fruitig zoete nasmaak.
Een heerlijk zomerse dorstlesser (die ook
0,3 L
goed smaakt in de winter)

5,3%

/ 0,5 L
€3,70 / €5,70

Licht en fris
Jever Pilsener
Hoppige pils uit Oost-Friesland. Een slagje
bitterder dan andere pilseners

Bloemig en fruitig
Krombacher Radler

Niet te zoet, niet te bitter; deze radler
heeft de perfecte balans tussen bier en
citroenwater

Franziskaner Hell
Een volle en romige weizener met
een harmonie van banaan en citrus

0,33L 4,9%
€3,20

0,33L 2,5%
€3,20
0,5L 5,0%
€5,70

Bieren

Allemaal van Duitse bodem

Blond en krachtig

Maisel & Friends Pale Ale
American Pale Ale met hinten van ananas en
citrus. Gebrouwen met onder andere Citra en
Amarillo hop. Heeft een lichtzoete
karamelafdronk

Weihenstephaner Vitus
Deze nobele weizenbock komt je tegemoet met
de geur van gedroogde abrikozen en
citrusvruchten met een evenwichtige volheid
en een rond karakter

Einbecker Hell
Deze lichte ur-bock ontvouwt zijn frisse
pittigheid door zoete mouttonen om
vervolgens af te sluiten met een frisbittere
afdronk

Amber en elegant
Diebels Alt
Een klassiek altbier met geuren van karamel en
toast en een goede balans tussen de volle
zoetheid van de mout en het bittere van het
hop. Daar wordt Sinterklaas wel vrolijk van.

Donker en rijk
Köstritzer Kirsch

0,33L 5,2%

€5,40
0,5L

7.7%

€5,90
0,33L

6.5%

€4,40

0,33L 4,9%

€3,30

0,33L

Ondanks het lage alcoholpercentage behoudt dit biertje
toch het volle, donkere en lichtgebrande karakter van
een typische köstritzer, maar dan gecombineerd met de
zoete smaak van kersen
€3.50

2,8%

Bieren

Allemaal van Duitse bodem

Donker en rijk
Köstritzer Schwartzbier
Ook wel 'zwarte pils' genoemd. Ondanks de
diepdonkere kleur zou dit bier niet misstaan
hebben onder het kopje 'licht en fris'. Het is een
licht verteerbaar en goed doordrinkbaar
bier met de rijke smaak van
geroosterde mout.

0,33L 4,8%
€3,50

Franziskaner Dunkel
Deze traditionele dunkelweizener valt in de
smaak bij zowel witbier- als donker
bierliefhebbers. In dit diep roodbruine
0,5L 5,0%
tarwenat zijn aroma's van mout, brood,
€5,50
noten en karamel te vinden

Einbecker Dunkel
Een kastanjekleurig bier dat geurt naar met
vruchten ingelegde chocolade, een kruidig
zoete smaak geeft met een licht droge
0,33L 5,3%
afdronk en dat alles óók nog met een
€4,40
bescheiden alcoholpercentage

Paulaner Salvator

0,5L 7,9%
€5,90

De vader der dubbelbocks! Een stevig
donker bier die met zijn licht gehopte
chocoladetonen je botten laten opwarmen.
Al werd het origineel gebrouwen als
vloeibaar brood voor tijdens de vastentijd.

Bieren

Allemaal van Duitse bodem

Intens en uitdagend
0,5L 5,1%

Aecht Schlenkerla Rauchbier
Ambachtelijk rookbier waarvan het graan bij de
brouwerij zelf wordt gemout en gerookt boven
smeulende beukenblokken. In de meer dan 600 jaar
oude rotskelders onder de Stephansberg rijpt het
bier tot zijn volwassen smaak die sterk doet
denken aan gerookte ham.

€5,70

Alcoholvrij
Jever Fun
Mét de bitterheid, zónder de alcohol

Erdinger Alkoholfrei
Vitaminerijk, verfrissend isotone hersteldrank
Uitstekende pauze of aflsuiting van een
fietstocht of wandeling, die...

Erdinger Radler
...tevens in citroenveriant te krijgen is

0,33L <0,5%
€3.00

0,33L <0,5%
€3.00
0,33L <0,5%
€3.00

Wijnen

en versterkte
varianten

Rosé
Frisdroge wijn uit het Duitse
Württemberg

3,60

Wit
Müller Thurgau
Droge, licht frisse wijn met
een rijk bloemenaroma

3,90

Scheurebe
Uit de Duitse wijnstreken
Rheinhessen en Palts - zoet

3,60

Dornfelder
Tevens uit Württemberg met een
diepdonkere kleur. Het is een
stevige, maar toch een soepele en
harmonieuze rode wijn

3,90

Port ruby
Sherry

3,60
3,60

