Diner
Om mee te beginnen
Anton’s broodplank

€ 5,00

desembrood en diverse smeersels

Italiaanse tomatensoep

€ 6,50

geruld gehakt en Italiaanse kruiden

Kippensoep

€ 5,95

preiringetjes, tauge en scharrelkip

Goedgevulde vissoep

€ 6,50

witvis, garnalen en zalm

Carpaccio van ossenhaas

€ 11,50

oude kaas, breadbeans en pesto

Vistrio

€ 10,95

garnalenkroketje, krabsalade en
gerookte forel

Oosterse kipreepjes

€ 9,95

sesam, bereid op oosterse wijze

Spaanse ham
met meloen en een glace van aceto
balsamico

€ 6,95

Schnitzel

Vlees

€ 15,25

peper-, champignon- of
stroganoffsaus

Schnitzel Anton

€ 17,25

gebakken champignons, ui, tomaat
en kaas

Kalfspiesjes

€ 15,95

peper-, champignon- of
stroganoffsaus

Rumpsteak

€ 17,95

gegrilde steak met een peper-,
champignon- of stroganoffsaus

Spareribs

€ 17,95

gemarineerde ribbetjes
(zoet, pittig of bbq)

Surf en turf

€ 19,95

rumpsteak met gemarineerde gamba’s
en bearnaise saus

Valse Hazenrug

€ 13,95

peper-, champignon- of
stroganoffsaus

Wokpannetje kipfilet

€ 14,50

licht pikant met rijst

Anton’s Proeverij

€ 28,50 p.p.

een goed gevulde tafel in 2 rondes
met een selectie van onze avond kaart
(vanaf 2 personen)

Kipsaté

€ 14,95

grote spies van gemarineerde kipfilet
met satésaus

Voor onze kleine gasten informeer
naar onze speciale kinderkaart

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met oer friet,
mayonaise en bijpassende garnituur

Vegetarisch
Groentenburger

€ 14,95

met chilisaus

Pasta vegetarisch

€ 14,95

penne met champignons en truffel
gegratineerd met kaas

Falafel

€ 16,95

Burgers

met gewokte groenten en hummus

Classic burger

€ 10,50

125 gr rundvlees en burgersaus

Cheeseburger

€ 10,95

125 gr rundvlees, kaas en burgersaus

Chefsburger

€ 15,95

dubbele hamburger, cheddar, bacon,
tomaat, ui, augurk en burgersaus

Mexicaanse salsa burger

€ 14,95

Geserveerd
met
frietjes

125 gr rundvlees, met een dip van
jalapeno en tortillachips

BBQ Bacon burger

€ 13,95

125 gr rundvlees, bacon en
smokey bbq saus

Chickenburger

€ 13,95

125 gr kip, hot chili en sweet paprika

Groentenburger
met chilisaus

Vis

Noorse zalmfilet

€ 14,95

€ 16,95

citroen-dille saus

Fish and chips

€ 13,95

geserveerd met remoulade saus
Graag denken wij met u mee.
Heeft u een dieet, allergie of andere wensen?
Dan horen wij dit graag!

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met oer friet,
mayonaise en bijpassende garnituur

Nagerecht
Dame blanche

€ 5,50

twee bolletjes vanille-ijs met
warme chocoladesaus

Anton’s sorbet

€ 6,50

mango-ijs, cassis-ijs en citroenijs
met vers fruit

Kletskop torentje

€ 6,95

cassisijs en passievrucht coulis

Soepje van watermeloen

€ 7,95

met citroenijs

Frozen yoghurt

€ 5,50

limoncello

Frozen yoghurt

€ 3,95

• honing en walnoot
• karamel en stroopwafel
• chocolade en smarties

Zomerse triffle

€ 6,95

van griekse yoghurt en fruit

Appeltaart

€ 2,95

met slagroom (€ 0,30)

Ketskoek

€ 2,95

met slagroom (€ 0,30)

Progres gebak

€ 2,95

Schatkistje

€ 2,50

