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Alle vleesgerechten worden geserveerd met groente en 

aardappelen. U kunt uw keuze maken uit: 

 

Groenten:  sla, spinazie, doperwten, rodekool of     

 groentemix                        

 Aardappelsoorten gebakken, gekookt, patat-frites, ras     

frites of aardappelkroketten. 

   U kunt ook kiezen voor rijst. 

 

 

KOUDE VOORGERECHTEN 

 

SOEP van de dag        3.95  

SALADE ham/meloen       6,00   

SALADE gerookte kip     6,00 

CARPACCIO       8,25  

 

 

HOOFDGERECHTEN 

 

GEHAKTBAL             8.95  

 

KARBONADE *            11.75  

BOERENKARBONADE                  11.75  

met als groente doperwten, spek, ui en champignons. 

Aardappelen naar keuze 

 

SPARE RIBS      17.65 

 

BIEFSTUK *     17.50  

BIEFSTUK       19.20  

met pittige pepersaus 

BIEFSTUK *      19.20  

met gebakken champignons en uien 

 

BIEFSTUK PARADISO    19.20  

biefstukpuntjes gebakken op de plaat met een  

romige stroganoffsaus  

 

ZALMFILET met hollandaise saus   15.10  

* (met dillesaus) 

 

* ook glutenvrij 

HALVE HAAN *       12.50  

KIPSCHNITZEL *     12.50  

 

KIPFILET PARADISO    13.10  

stukjes kipfilet in een smeuïg sausje met oa 

spek, paprika en boontjes  

KIPFILET van de SPIES *   13,50  

gebraden filet met kaas en ananas met  

een zoete chilisaus 

PIKANTE KIPSCHOTEL    13.10  

Stukjes kipfilet in een pikant sausje 

ARGENTIJNSE KIPFILET   13,50  

met gebakken tomaat/komkommer, arg. kruiden/saus 

 

SCHNITZEL naturel          13.55  

BOERENSCHNITZEL    15.40  

met als groente doperwten, spek, ui en champignons. 

Aardappelen naar keuze 

SCHNITZEL             15.40  

met een heerlijke zigeunersaus, champignon- 

roomsaus of pepersaus 

SCHNITZEL HAWAII    15.90  

gegratineerd met kaas, ananas en chilisaus 

 

VARKENSHAAS EXCELLENT *   16.85  

met een heerlijke champignonroomsaus 

 

SATE (kip)      11.95  

extra malse saté met satésaus 

 

SATE PARADISO (kip)    13.95  

4 stokjes saté met satésaus, bolletje  

huzarensalade, frites, stokbrood of gebakken  

aardappelen, naar keuze en een frisse  

garnering van fruit en rauwkostsalade 

 

KLEINE SATE (kip)      5.15  

met stokbrood 

KLEINE SATE (varken)      7.50  

met stokbrood 

 

SPIES PARADISO    15.40  

varkensvlees als saté geregen met saus naar keuze 

VEGETARISCHE GERECHTEN 

 

KAASSOUFFLE (2 stuks)  *     8.95  

GROENTENKROKET (2 stuks)           8.95  

 

OMA’S GROENTENTUINTJE    9.25  

dit is een rijkelijk gemixte groentenschotel   

Aardappelen naar keuze. 

 

LANDSALADE     10.50  

dit gerecht bestaat uit  3 bolletjes  

vegetarische huzarensalade gegarneerd 

met sla, tomaat, komkommer en fruit  

Aardappelen naar keuze 

 

BUITENLANDSE GERECHTEN 

 

BAMI GORENG SPECIAAL   10.30  

2 stokjes saté met satésaus, ham, ei, rauwkost  

 

NASI GORENG SPECIAAL   10.30  

2 stokjes saté met satésaus, ham, ei, rauwkost  

 

MACARONISCHOTEL     9.00  

met tomatensaus en rauwkost en ei,  

 

SPAGHETTI BOLOGNESE    9.00  

met tomatensaus en rauwkost en ei en  

parmezaanse kaas 

 

LASAGNE BOLOGNESE    10.25  

met stokbrood Vulling: deeg met gehakt, 

tomatensaus, bechamelsaus en kaas 

 
NAGERECHTEN 

 

Verse fruitsalade         2.90  

Parfait           2.20  

                   met slagroom       2.70  

Vruchtensorbet        4.00   

Dame Blanche         4.00   

Yoghurt met vers fruit        2.15   


