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Kindermenu € 10,95
• Tomaten of uiensoep
• Keuze uit een kindergerecht
• Kindercoupe

3-gangen menu vanaf € 21,95
Stel zelf uw 3-gangen menu samen.
Keuze uit alle voor-, hoofd-, en nagerechten.
x €1,- x x €2,- x x x €3,- x x xx €4,- bijbetalen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag:
9.00 - 21.00 uur
Zondag:
11.00 - 21.00 uur

Heeft u wensen of een allergie meld het ons!

Borrelhapjes
Bitterballen 10 st.
Met mosterd

€ 6,50

Bittergarnituur 12 st.
Met mayonaise en chilisaus

€ 6,95

Frikandellen 12 st.
Met mayonaise

€ 4,95

Vlammetjes 10 st.
Met chilisaus

€ 7,00

Gepaneerde gamba’s 10 stuks
Met chilisaus

€ 7,95

Uienringen 12 st.
Met chilisaus

€ 4,95

Chickenwings 10 st.
Met chilisaus

€ 8,95

Mandje breekbrood 10 st.
Met tomatentapenade, kruidenboter en aioli

€ 5,95

Nachos vega
Nachos met salsasaus, guacamole en geraspte kaas

€ 6,50

Nachos
Nachos met salsasaus, guacamole, geraspte kaas en gehakt

€ 8,50

Kaasplankje
Diverse soorten kaas met brood, appelstroop en noten

€ 9,95

Borrelplankje
Olijven, verschillende kazen, verschillende worsten, tapenade,
kruidenboter, aioli, breekbrood, uienringen, gepaneerde gamba’s,
gepaneerde kip, vlammetje, nacho’s

€ 14,95

Croissant (van 9.00 tot 12.00 uur)
met ham, kaas, hagelslag of jam

€ 3,95

Ontbijt (van 10.00 tot 11.30 uur)
3 sneetjes brood, croissant, gekookt ei, ham en kaas,
jam, hagelslag, thee of koffie en melk of jus
Eventueel met spiegelei

€ 9,95
€ 10,95

Tosti’s
Tosti kaas en ham

€ 4,95

Tosti oude kaas
Oude kaas, kip, rode ui en salsa saus

€ 6,95

Tosti ham, kaas en tomaat
Tosti hawaï
Ham, kaas, ananas

€ 5,50
€ 5,50

Tosti ‘t Spoorke
Kaas, salami, ui en chilisaus

€ 5,50

Tosti vega
Kaas, tomaat, ui, pesto

€ 5,50

Tosti brie
Brie, honing en walnoten

€ 6,95

Gebakken champignons

€ 2,00

Al onze tosti’s worden geserveerd met rauwkost en ketchup.
tosti voor de grote honger € 4,00 extra.

Koude Broodjes

Broodje gezond
€ 6,75
Ham en kaas, sla, ui, komkommer, tomaat,
ei, ananas, en rucola		
Classic club Zalm
4 sneetjes geroosterd brood met zalm, sla, ui, tomaat,
komkommer en mosterd-dillenmayonaise

€ 9,95

Zalmbol
€ 9,95
Guacamole,sla,konfijte rode ui,mosterd dille mayo
en zontomaat		

Broodje ham of kaas
€ 3,95
Ham of kaas met sla, komkommer en tomaat		
Broodje eiersalade
Zelfgemaakte eiersalade, sla, komkommer, tomaat en ui

€ 4,95

Broodje ’t Spoorke
Gerookte zalm, krab, gestoomde zalm, garnalen, sla,
komkommer, tomaat, ei en cocktail saus

€ 9,25

Broodje Tuna
Sla, tomaat, kappertjes, olijven en appel

€ 8,95

Broodje Carpaccio
Versgesneden carpaccio, sla, komkommer, tomaat,
pijnboompitten, truffelmayonaise en oude kaas

€ 9,50

Broodje Vega
Geitenkaas, tapenade, sla, gegrilde groenten, balsamico stroop,
zontomaat en gemengde noten

€ 8,50

Broodje Martino
Filet american, komkommer, tomaat,
augurk, ei, ui en martinosaus

€ 7,95

Warme Broodjes

Broodje chili kip
€ 8,50
Gegrilde kip, taugé, paprika, ui en chilisaus		
Broodje peking
Kogelbiefstukreepjes, paprika, ui, taugé,
champignons en oosterse saus

€ 9,50

Classic club sandwich
€ 9,95
4 sneetjes geroosterd brood met gegrilde kip, sla, ui,
tomaat, komkommer, bacon, gebakken ei en chilimayonaise		

Broodje grillworst
€ 8,95
Sla, grillworst, curry, gebakken ui en champignons		
Broodje warme oerham
Ham, gebakken ui en honing-mosterdsaus

€ 8,95

Broodje pulled pork
Langzaam gegaard varkensvlees met barbecuesaus en coleslaw

€ 9,50

Broodje warme brie
€ 8,50
Brie, gemengde noten, honing een een bakje rauwkost		
Broodje kroket of frikandel
Kroket of frikandel, sla, komkommer en tomaat

€ 3,95

Blaol’se bol
Gekruid gehakt, ui, paprika en sandwichsaus

€ 7,95

Bol uit de oven
Kip, ui, tapenade, tomaat, geraspte kaas en oregano

€ 6,95

Al onze koude en warme broodjes worden geserveerd
op een witte of bruine pistolet of Italiaanse bol.
Heeft u liever een waldcorn of speltbrood dit tegen
een meerprijs van € 0,50. Gluttenvrij bol + €2,50

Eiergerechten
Uitsmijter ham of kaas
3 sneetjes brood met 3 spiegeleieren

€ 7,50

Uitsmijter ham & kaas
3 sneetjes brood met 3 spiegeleieren

€ 7,95

Uitsmijter spek
3 sneetjes brood met 3 spiegeleieren geserveerd met spek

€ 8,25

Uitsmijter t ‘Spoorke
3 sneetjes brood met 3 spiegeleieren geserveerd met spek,
champignons, ui, tomaat en kaas

€ 8,95

Omelet ham of kaas
€ 7,50
2 sneetjes brood		
Omelet met zalm
2 sneetjes brood, kruidenroomkaas en bosui.

€ 9,95

Boerenomelet extra
2 sneetjes brood met ui, tomaat,
champignons, paprika, spek en kaas

€ 9,25

Uitsmijters en ommeletten te bestellen tot 17.30 uur.

Lunchgerechten
Van Dobben kroketten
2 Amsterdamse kroketten met brood, (tot 17.30 uur te bestellen)

€ 7,50

Van Dobben kroketten
2 Amsterdamse kroketten met frites

€ 8,50

Blaol’s stoofpotje
Huisgemaakte stoofvlees met pistolet
eventueel met friet

€ 11,95

Saté van de haas
Varkenshaassaté met pistolet, atjar-tjampoer en kroepoek
eventueel met friet

€ 12,95

Pasteitje
Huisgemaakte kippenragout in een pasteibakje
eventueel met friet
12 uurtje
3 sneetjes brood met ham, kaas, tomatensoep, kroket, spiegelei,
rauwkost en coleslaw (tot 17.30 uur te bestellen)

€ 12,95

€ 13,95
€ 6,50
€ 8,70
€ 10,75

Wraps
Zalmwrap
Wrap met gerookte zalm, komkommer, tomaat, ui, sla,
roomkaas en mosterd-dillemayonaise

€ 9,50

Kipwrap
Wrap gevuld met gegrilde kip, sla, komkommer,
tomaat, ui, roomkaas en truffelmayonaise

€ 8,50

Vegawrap
Wrap gevuld met paprika, champignons, ui, taugé,
brie en sesamsaus.

€ 8,95

Hete wrap
Warme wrap gevuld met gegrilde kip, paprika, ui, taugé,
champignons en chilisaus

€ 8,50

Friet

€ 2,50

Soepen

Pommodori tomatensoep
€ 4,95
Huisgemaakte soep en croutons		
		
Franse uiensoep
€ 4,95
Huisgemaakte uiensoep geserveerd met oude kaas
Bouillabaisse soep
Huisgemaakte vissoep

€ 6,95

Seizoenssoep
€ 5,95
Huisgemaakte soep
		

Pasta’s

Pasta Kip
€ 14,95
Pasta met kip, champignons en truffel		
		
Vega Pasta
€ 15,95
Vega gehaktballen met groenten , tomatensaus en oude kaas		
		
Vispasta
€ 16,95
Gamba’s met groenten, knoflook en kreeftsaus

Kindergerechten
Kipnuggets met friet, appelmoes en snoeptomaten

€ 6,95

Bitterballen met friet, appelmoes en snoeptomaten

€ 6,95

Frikandel met friet, appelmoes en snoeptomaten

€ 6,95

Kroket met friet, appelmoes en snoeptomaten

€ 6,95

Poffertjes in roomboter gebakken

€ 6,95

Pannenkoek naturel
met keuze uit kaas of spek of appel of ananas + € 1,-

€ 6,95

Maaltijdsalades (lunch of maaltijd)

Salade de Beuf
€ 13,50
Biefstukreepjes met taugé, spekjes en sesamsaus		
Salade ’t Spoorke
Garnalen met gestoomde zalm, krab, gerookte zalm
en huisgemaakte cocktailmayonaise

€ 13,95

Chicken salade
€ 11,95
Gegrilde kip met ananas, paprika en piri piri saus		

Scampi salade
€ 16,95
Gebakken scampi’s, chili-saus, witte wijn en Granny Smith appel		
Carpaccio salade
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, oude kaas
en huisgemaakte truffelmayonaise

€ 13,75

Salade gerookte zalm
Gerookte zalm met rode ui, croutons en dillemayonaise

€ 14,50

Kaas salade
Verschillende soorten kaas, appelstroop, blauwe druiven
en gemengde noten

€ 12,95

Ceasar salade
Gepaneerde kip met oude kaas, bacon, croutons en ceasar dressing

€ 12,95

Al onze salades worden geserveerd met breekbrood en kruidenboter.
Friet
€ 2,50

Hamburgers		
Vega burger
Vegetarische burger met sesamsaus

€ 9,50

Vis burger
Kabeljauwfilet in een krokant jasje met Ravigottesaus

€ 9,95

Kip burger
Spicy kipburger met huisgemaakte chilimayonaise

€ 9,50

Deense burger
Deense saus, ui, paprika en oude kaas.

€ 9,95

Mega burger
Dubbele huisgemaakte burger met gebakken ui, champignons,
spek, kaas en hamburgersaus
Truffel burger
Huisgemaakte burger met pesto oude kaas en truffelmayonaise

€ 13,95

€ 9,95

Salsa burger
€ 10,95
100% rundergehakt, tomaten salsa en guacamole in Beerze bier bereid
Burger
Huisgemaakte burger met mayonaise, curry en gebakken uien

€ 7,95

Burger ’t Spoorke
€ 9,95
Huisgemaakte burger met ham, kaas, zigeunersaus en gebakken ei		
		
Burger Americain
€ 9,95
Huisgemaakte burger met geb. spek, ui, gefrituurde uienringen,
gesmolten kaas en pittige americainsaus
Al onze burgers worden geserveerd op een Italiaanse bol met uienringen.
Eventueel met friet + € 2,50

Voorgerechten
Huisgemaakte kruidenboter,
tapenade, aioli en breekbrood

€ 5,95
x

Pommodori tomatensoep

€ 4,95

Franse uiensoep
Huisgemaakte uiensoep geserveerd met oude kaas

€ 4,95

Bouillabaisse soep x
Huisgemaakte vissoep

€ 6,95

Seizoensoep x
Huisgemaakte soep, laat u verrassen

€ 6,50

Carpaccio xx
Rundercarpaccio met oude kaas, pijnboompitten,
kappertjes en truffelmayonaise

€ 9,50

Spanish gamba’s xxx
In olie gebakken gamba’s met knoflook
Beef teriyaki xxx
Biefstuk met taugé, zongedroogde tomaten,
mosterdmayonaise en teriyaki saus

€ 10,95
€ 9,95

Salade vis xx
€ 8,95
Verschillende soorten vis met sla, tomaat, komkommer en cocktailmayo
Trio voorgerecht xxx
Voorgerecht vanverschillende gerechtjes vlees, vis of soep

€ 9,95

Tartaar van gerookte zalm xxx
Gerookte zalm met mosterd-dillemayonaise

€ 9,95

Bruchetta x
Geroosterd brood met tomaat, knoflook,
basilicum en balsamicodressing

€ 6,95

Hoofdgerechten vlees

Kalfsoester x xxx
€ 23,95
Met champignon-, peper- of rode portsaus		
Hollandse kogelbiefstuk xxx
Met champignon-, peper- of rode portsaus

€ 21,50

Varkenshaas xx
Met champignon-, peper- of rode portsaus

€ 17,95

Oosterse saté
€ 16,95
Brochette van gemarineerd varkenshaas met satésaus,
kroepoek, atjar en loempia		

Spare-ribs xx
€ 18,50
Afgelakt met zoete, pikante marinade of naturel		
Kipfilet Rosso
Gegrilde kipfilet op Argentijnse wijze met zongedroogde tomaten

€ 14,95

Oerhammetje
Gegrild met mosterd-honingsaus

€ 15,95

Surf en Turf xxx
Kalfsoester met gamba’s in rode port- of kreeftsaus

€ 21,95

Hoofdgerechten vis
Catch of the day
Op de huid gebakken vis met kreeft-, dille-,
of lemon-koriander saus

€ ......,....

Visduo
Victoriabaars met gamba’s, keuze uit kreeft-, dille-,
of lemon-koriander saus

€ 17,50

Gamba’s in pannetje xxx
Gebakken gamba’s in knoflookroomsaus,

€ 21,50

Scholfilet xx
Keuze uit kreeft-, dille-, of lemon-koriander saus,

€ 18,95

Zalm
Op de huid gebakken zalm, met kreeft-, dille-,
of lemon-koriandersaus

€ 18,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met warme
groenten en friet. Liever gebakken aardappels i.p.v. friet,
dit tegen een meerprijs van €1,00.

Desserts

Dame Blanch xx
€ 6,50
Met warme chocoladesaus
		
Warme appeltaart x x
€ 6,50
Met ijs en slagroom
Parfait xx
Met warme kersen, ijs en slagroom

€ 6,95

Nougatine ijstaartje xx
Met karamelsaus, ijs en slagroom

€ 6,95

Kindercoupe
Met ijs en slagroom

€ 4,50

Grand dessert xxx
Keuze van de chef

€ 9,50

€ 9,95
Kaasplankje xx x
verschillende soorten kaas met brood, appelstroop en noten		
		
IJskoffie ‘t Spoorke x
€ 4,95
Cappucino ijs met espresso
Koffie ‘t Spoorke
Amaretto met koffie en slagroom

Voor meer desserts vraag onze bediening of kijk op onze koffie kaart.

€ 4,50

