Duitse maaltijden
Soepen
01. Kippensoep mit eiersteek

3,50 €

02. Rundvleessoep mit eiersteek

3,50 €

03. Ossenstaartsoep

4,00 €

04. Tomatencrèmesoep met een vleugje room

3,80 €

05. Gegratineerde Franse uiensoep met kaas gegratineerd

4,30 €

Voorgerechten
06. Gepofte aardappel met kruidenboter of sour cream

4,00 €

07. Zult “Hausmacher Art”
met gebakken aardappelen en remouladesaus

6,20 €

08. Brood met kaas

5,00 €

09. Brood met gerookte of gekookte ham

6,30 €

10. Uitsmijter

6,80 €

11. Hollandse matjes met brood

4,30 €

12. „Toast Hawaii“
met gekookte ham, ananas, perzik en met kaas gegratineerd

5,00 €

13. „Toast Waidmannsheil“
met gekookte ham, champignons en uien, gegratineerd

5,80 €

14. Escargots met kruidenboter en kaas

6,80 €

15. Escargots met kaas, kruidenboter, hollandaisesaus, gegratineerd

7,50 €

16. „Krüstchen“
2 kleine schnitzel op toastbrood met champignons en hollandaisesaus

8,20 €

Eiergerechten
17. Roereieren met ham en gebakken aardappelen

5,30 €

18. Boerenomelet

6,50 €

19. Omelet met champignons, uien en gebakken aardappelen

6,80 €

Salades
20. Grote salade met dressing naar keuze, azijn/olie,
Italiaans-azijn/olief of yoghurt
21. Grote salade met gebakken ei en gebakken aardappelen
22. Grote salade
met twee kleine schnitzel, remouladesaus en geroosterd brood

kl. 2,80 €
gr. 4,80 €
7,50 €
10,00 €

23. Tonijnsalade “Hubertushof”
met kaas, ham, tonijn, uien en gekookt ei

kl. 4,70 €
gr. 8,00 €

24. “Insalata Bella Italia”
gemengde salade met kipfilet, olijven, peperoni, ei en uien

kl. 5,00 €
gr. 8,00 €

25. “Hratiki Salata”
Griekse boerensalade met feta, peperoni, olijven en uien

kl. 4,20 €
gr. 8,00 €

Kindermenu’s
26. „Rotkäppchenteller“ spaghetti met bolognesesaus

4,00 €

27. “Neptunteller” vissticks met frietjes en appelmoes

4,70 €

28. “Max und Moritz-Teller” 3 aardappelpannenkoekjes met appelmoes

3,90 €

29. “Sindbad” kippnuggets met frietjes en een kleine salade

5,00 €

30. “Donald Duck-Teller” braadworstjes met frietjes en een kleine salade

4,70 €

31. “Schlumpfteller” klein schnitzel met doperwten, worteltjes en frietjes

5,50 €

32. “Nils-Holgerson“
klein kalkoensteak met doperwten, worteltjes en frietjes

5,50 €

33. “Hercules” gyros, frietjes, tzatziki en koolsalade

5,50 €

Goud–gele schnitzel
34.

Schnitzel „Wiener Art“
met gebakken aardappelen en gemengde salade

9,20 €

35.

“Teufelschnitzel” paprikaroomsaus, frietjes en gemengde salade

10,50 €

36.

„Zwiebelschnitzel“met uien in pikante saus, frietjes en salade

10,80 €

37.

„Jägerschnitzel“ met paddestoelensaus, sperziebonen en frietjes

11,20 €

38.

„Hawaiischnitzel“ ham, ananas en perzik, met kaas gegratineerd,
doperwten en worteltjes

12,00 €

39.

Schnitzel „Meran“ belegd met gekookte ham en tomaten,
gegratineerd met kaas, frietjes en salade

12,00 €

40.

Varkensschnitzel “Cordon bleu” gevuld met kaas en ham, met
doperwten en gebakken aardappelen

12,70 €

41.

„Ratsherrenschnitzel“ met groente, bearnaisesaus, gebakken ei en
gebakken aardappelen

12,00 €

Malse varkensmedaillons
42. “Südsee”varkensfilet met gebakken banaan en ananas, hollandaisesaus
op toastbrood

11,50 €

43. „Förster“ varkensfilet met champignons, bearnaisesaus, salade en
aardappelkroketten

12,50 €

44. „Hubertustopf“
varkensfilet met stobbezwammetjes,
doperwten en gebakken aardappelen

13,00 €

45. Varkensfilet “Gärtnerin” met cantharels,
bearnaisesaus, groente en aardappelkroketten

14,80 €

Gemengde schotels
46. “Neppenkamp-Teller” klein entrecote, koteletten, gegrilde spek, kipfilet,
braadworstjes, hollandaisesaus, gebakken aardappelen en salade

14,00 €

47. “Grillplatte Gourmet Stolz des Hauses” klein entrecote,
varkenskoteletten, varkensfilet, champignons, groente, sauzen en
aardappelkroketten

15,30 €

Varkensbiefstuk
48. Zigeunerbiefstuk met frietjes en salade

10,50 €

49. Varkensbiefstuk met champignons of stobbezwammetjes, bearnaisesaus,
sperziebonen en aardappelkroketten

11,50 €

50. Varkensbiefstuk “Bonanza” met uien, kruidenboter, frietjes en salade

11,50 €

Goed von het rundvlees
51. „Onkel Tom“
entrecote met uien en tomaten, pikant, hollandaisesaus, gebakken
aardappelen en salade

15,50 €

52. Entrecote met groene peper in pikante saus, uien, boontjes en gebakken
aardappelen

16,00 €

53. Entrecote met cantarels, hollandaisesaus,
spekboontjes en gebakken aardappelen

17,50 €

Kippen
54. Kipfilet met stobbenzwammetjes, hollandaisesaus, aardappelkroketten
en salade

12,30 €

55. Kipfilet met champignons, groene peper in pikante saus, spekboontjes
en rösti

12,50 €

56. Kipfilet “Südsee” met gebakken banaan en ananas, hollandaisesaus,
rijst en salade

12,50 €

Visgerechten
57. „Calamari fritti“ gebakken inktvisringetjes
met knoflookmayonaise, frietjes en salade

9,50 €

58. Matjesharing op ijs met uienringetjes,
spekboontjes en gebakken aardappelen

7,80 €

59. Borkumer schotel “Finkenwerder Art” met
spekreepjes, gebakken aardappelen en salade

13,00 €

60. Gemengde visschotel met 5 soorten vis, boteraardappelen en salade

13,50 €

Italiaanse gerechten
Pizza
onze pizza's worden gemaakt met tarwemeel

klein

middelen

groten

61. Pizza Catarina
met tomaten, kaas, champignons en ham

3,60 €

5,20 €

6,30 €

62. Pizza Cardinale
met tomaten, kaas, champignons en uien

3,80 €

5,20 €

6,30 €

63. Pizza Hawaii
met tomaten, kaas, ham salami en ananas

3,90 €

5,20 €

6,30 €

64. Pizza Quattro Stagione
met tomaten, kaas, paprika, asperges, salami
en artisjokken

4,20 €

5,60 €

7,20 €

65. Pizza Angelo
met tomaten, kaas, champignons, paprika, tonijn, ham en
artisjokken

4,30 €

5,70 €

7,20 €

66. Pizza Capri
met tomaten, kaas, uien, tonijn, salami en ham

4,10 €

5,50 €

6,70 €

67. Pizza Sorrenta
met tomaten, kaas uien, asperges, ham en artisjokken

4,20 €

5,60 €

7,00 €

68. Pizza Pikante
met tomaten, kaas, peperoni, uien, paprika, ham en salami

4,20 €

5,60 €

7,00 €

69. Pizza Gyros
met uien

4,40 €

5,80 €

7,40 €

70. Pizza Frutti de Mare
met tomaten, kaas, tonijn en zeevruchten

4,60 €

6,00 €

7,70 €

71. Pizza Amore
met tomaten, kaas, uien, zeevruchten en artisjokken

4,80 €

6,20 €

8,00 €

Pastagerechten
72. Spaghetti à la Napoli

4,20 €

73. Spaghetti à la Bolognese

5,40 €

74. Makkaroni à la Napoli

4,20 €

75. Makkaroni à la Bolognese
met vleessaus
en met kaas gegratineerd

5,30 €
6,00 €

76. Makkaroni à la Milanese
met ham en kaas, in roomsaus gegratineerd

7,80 €

77. Makkaroni à la Forno
met tonijn, ham en kaas, in roomsaus gegratineerd

8,00 €

Griekse schotels
78. Tzatziki

2,50 €

79. “Feta Saganaki”
gesmolten, warme feta met uien, tomaten, peperoni, kruidenboter,
tzatziki en saldegarnitur

6,20 €

80. Gyros met rijst, uien, frietjes, tzatziki en koolsalade

8,80 €

81. “Rhodosteller”
gyros, suzukia, varkensbiefstuk, kipstokje, tzatziki, rijst, frietjes,
uien en koolsalade

12,00 €

82. “Gemischtes Filetto”
met feta gevuld varkensfilet, uien, peperoni, tomaten,
rijst, frietjes, tzatziki en salade

13,80 €

Desserts
83. Gebakken camembert met rode bosbessen, toastbrood en boter

5,20 €

84. Vanille-ijs met slagroom

3,20 €

85. Gemengd ijs

3,50 €

86. Chocoladecoupe met advocaat en slagroom

4,00 €

87. Vanille-ijs met warme chocoladesaus2

4,00 €

88. Vanille-ijs met warme kersen

4,00 €

89. Irish Coffee met 4cl Irish whiskey

4,00 €

90. “Bananensplit”
vanille-ijs met bananen, ananas en warme chocoladesaus2

4,50 €

91. “Hubertushof-Überraschung”
met diverse vruchten, likeur en aardbeiensaus

4,80 €

