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FINGERFOOD zOET

BORRELBORD (2p) €10.50

Bord met kaas en worst, nootjes,

bitterballen, minifrikandel

mayonaise, brood & smeersel

BORRELPLATEAU “deluxe”  (2p) € 18.00

Gevarieerde plank met brie, 

gerookte zalm, oude kaas, 

crispy chicken, minikroketjes, 

nootjes, brood & smeersel

NACHO’S “CLASSIC” € 8.50

PUNTZAK FRITES € 5.50

Met mayo

BITTERBALLEN 10 stuks €11.00

Draadjesvleesbitterballen & mosterd

BITTERGARNITUUR ROYAAL €10.00

12 stuks  (bitterballen, loempia,

mini frikandel, kaassoufflé)

PANNENKOEK € 6.00

Met suiker & roomboter

BOERENPANNENKOEK  € 10.00

Met kaas, ham, ui en

champignons

POFFERTJES € 5.50

Met poedersuiker

en roomboter

APPELGEBAK € 4.25

PORTIE SLAGROOM                  + € 1.25

Of bolletje roomijs,

chocosaus of honing

= Vegetarisch gerecht, of mogelijk vegetarisch te bestellen

Heeft u een allergie, laat het ons weten! 



LUNCHKAART
Tot 17.00 uur

TOSTI’S

DUBBELE CROQUE € 7.50

Ham en kaas

DUBBELE CROQUE HAWAÏ € 8.50

Ham, kaas, ananas

DUBBELE CROQUE MADAME € 8.50

Ham, kaas & gebakken ei

SENIORENTOSTI (2 boterhammen) € 6.00

Ham en kaas

PORTIE MAYO OF KETCHUP         + € 1.25

STOKBROOD GEZOND (WIT OF BRUIN) € 9.00

Ham, kaas, rauwkost, tomaat, ei

STOKBROOD ZALM (WIT OF BRUIN) € 10.00

Roomkaas, rode ui, rucola 

en bieslook

STOKBROOD MARTINO (WIT OF BRUIN) € 9.00

Met gesnipperde uitjes, pittige saus, 

augurk en ei 

KROKETTEN (2 STUKS) met brood € 10.00

Met heerlijk draadjesvlees

UITSMIJTER  op brood € 10.00

Gebakken eieren, ham en/of kaas 

Extra’s (+ €1,- per keuze):

- champignons

- tomaat

- baconcrumble

12-UURTJE € 13.50

Tomatensoep, rundvleeskroket, 

gebakken eitje, salade, carpaccio 

& brood

Tot 17.00 uur



Keuzemenu € 33.50

VOORGERECHTEN 

Met brood en smeersels

TOMATENSOEP of SOEP van de DAG

KAASKROKETTEN (2 stuks)

RUNDERCARPACCIO 

HOOFDGERECHTEN

Met frites of aardappelkroketten & salade

VARKENSHAAS  MEDAILLONS

3 stuks mét of zonder brie

VISPANNETJE

Zalm, kabeljauw, zeebaars, scampi en mosseltjes

KIPSATÉ

Malse kip in ketjap gemarineerd, zoete atjar, 

kroepoek en seroendeng

RUNDVLEESSTOVERIJ

Belgisch rundvlees, gestoofd in Leffe bier

GELE CURRY 

Licht pikant, romig, met verse groenten en pandan rijst

NAGERECHTEN

DAME BLANCHE IN EEN POTJE

Vanille roomijs, callebaut-chocoladesaus & slagroom

DONKERE CHOCOLADEMOUSSE 

KOFFIE / THEE COMPLEET

SPECIALE KOFFIE (+ € 1.75)

Irish, French, Italian, Spanish, Liqor43 of Tia Maria

Sauskeuzes: 

Champignonsaus, pepersaus, vleesjus, 

pindasaus, bearnaise + € 2.75



SALADE ZALM € 17.50   

Gerookte zalm, sla, tomaat, 

rode ui, ei, bieslookdressing

SALADE CARPACCIO € 18.50

Rundercarpaccio, sla, 

oude kaas, pijnboompitjes 

en pestomayo 

SALADE GEITENKAAS € 17.50

Knapperige sla met geitenkaas,

walnoten en appel

TOMATENSOEP  € 6.50

SOEP van de DAG € 6.50

TOAST ZALM € 15.00

Met rode ui en roomkaas

KAASKROKETTEN (2 stuks) € 12.50

SCAMPI € 15.00

Gepeld, 6 stuks, in knoflookboter

RUNDERCARPACCIO € 13.50

SALADES
VOOR

GERECHTEN



GELE CURRY € 17.50

Met groenten en rijst, licht pikant

GEITENKAAS € 22.50

Een pannenkoek van ei, gevuld met 

geitenkaas, tomaat en rucola

KAASKROKETTEN € 12.50

Met frites of brood

HOOFDGERECHTEN
Met frites of aardappelkroketjes en salade

BLACK ANGUS BIEFSTUK  160GR €  23.50

300GR €  28.50

MIXED GRILL  € 23.50 p.p.

Biefstuk, varkenshaas, kipsaté 

& sparerib  (minimaal 2 personen) 

RUNDVLEESSTOVERIJ € 20.00

Belgisch rundvlees, 

gestoofd in Leffe bier

KIPSATÉ € 21.00

Ketjap kruiden marinade, atjar

seroendeng, pindasaus & kroepoek

KIP FAJITA € 21.00

Kruidige kip uit de oven met paprika, 

geserveerd met rijst

GELE CURRY € 21.00

Licht pikant, romig, met verse groenten,

gebakken kipfilet en pandanrijst

SPARERIBS € 24.00

Met zoete, pikante of bbq marinade 

VARKENSHAAS € 21.00

3 medaillons op een hot plate

met of zonder brie

Sauskeuzes: 

Champignonsaus, pepersaus, vleesjus,

pindasaus of bearnaise   € 2.75

SCAMPI € 22.00

Naturel, gepeld & gebakken

SCAMPI  € 25.00

- Knoflookboter

- Knoflooksaus 

- Diabolique (pikante paprikasaus)  

- Currysaus

GEBAKKEN ZALM € 24.00

Op ‘t vel gebakken met

bearnaise.

VISPANNETJE € 25.00

Zalm, kabeljauw, zeebaars, 

scampi en mosseltjes



PIZZA MARGARITHA €     9.75

Tomatensaus, kaas, oregano

PIZZA SALAMI € 12.00

Tomatensaus, kaas, salami

PIZZA TONNO € 12.00

Tomatensaus, kaas, tonijn, ui

PIZZA HAWAÏ € 12.00

Tomatensaus, kaas, ham, ananas

PIZZA CHICKEN EN BACON € 15.00

Tomatensaus, kaas, kipfilet, ui, paprika, bacon

SPAGHETTI BOLOGNESE € 14.00

Verse tomaat-gehaktsaus, geraspte kaas

= alle pizza’s kunnen ook zonder vlees/vis besteld worden

PIZZA & PASTA 



DESSERTS & KOFFIE 

Recreatiecentrum De Vogel

Vogelweg 4 – 4585 PL - Hengstdijk

0031-114681625

www.de-vogel.nl  - info@de-vogel.nl

Volg ons op facebook en instagram

DAME BLANCHE “IN EEN POTJE”   €   9.00 

3 bolletjes vanille-ijs met slagroom 

met warme Callebaut chocolade

(2 bolletjes ipv 3: € 7.75)

CARAMELPOTJE €    9.00 

3 bolletjes vanille-ijs met slagroom 

karamel - toffee saus en karamelblokjes

(2 bolletjes ipv 3: € 7.75)

POIRE BELLE HÉLÈNE € 10.00

Een verse peer met chocoladesaus,

gekarameliseerde walnoten & een bolletje roomijs

DUO CHOCOLADEMOUSSE € 9.00

Home made (donkere) chocolademousse

APPELBOL € 10.00

Uit de oven met romige vanille,  een bolletje

vanille ijs en slagroom

MOELLEUX €10.00

Warme chocoladecake met een kern van

chocoladesaus samen met een bolletje ijs

SPECIALE KOFFIE € 8,50

Met slagroom en een bonbon;

- Irish (whisky en bruine suiker),

- French (Grand Marnier),

- Italian (Amaretto),

- Spanish (Liqor43 of Tia Maria)

VIP KOFFIE / THEE € 11.50

Koffie naar keuze met bonbons 

en een proeverij van 3 likeurtjes

KARAMEL KOFFIE € 6.00

Cappuccino met

karamelsaus, 

slagroom en 

stukjes stroopwafel

CHOCOKOFFIE € 6.00

Koffie met chocosaus, slagroom

en krokante nootjes


