Van harte welkom in ons Eetcafe. Sinds 1987 proberen wij het iedereen naar de zin te maken, en
u thuis te laten voelen. Eetcafe Spoorzicht is bijna 150 jaar oud, en dat kunt u in het oude gedeelte terug zien. In 1977 in het voor de eerste keer gerenoveerd, tijdens deze renovatie hebben ze
het oude balken plafond in originele staat kunnen behouden.
Destijds zijn ook alle tegeltableau’s aangebracht die echt heel oud zijn.
In 2011 was er wederom een renovatie waarbij er een compleet nieuw dak is geplaatst, de gevel
opnieuw gestuct is, en alle kozijnen vervangen zijn.
Er is al veel gebeurd in de afgelopen 31 jaar dat wij in eetcafe Spoorzicht zitten en hopen dat wij
nog veel klanten een gezellige en aangename avond kunnen bezorgen.
Onze keuken is open tot 20.00 uur.
Wij hopen dat u het naar de zin hebt, en wij wensen u smakelijk eten.
Peter en Ineke van der Molen.
*Wilt u verzekerd zijn van een tafel? Reserveert u dan de volgende keer via onze website: www.eetcafespoorzicht.eu of
via 0514522031.
*Komt u met een grote groep en wilt u apart betalen? Wij stellen het op prijs als u dit vooraf aan ons meldt.

Wiener schnitzel

15,45

Saté-spies

15,45

Sate van mals kipfilet met pindasaus.

Spare-ribs

17,45

Om je vingers bij op te eten zo mals.

Beppe’s stoofpotje

18,45

Schweine Haxe

19,45

Stoofpotje zoals beppe“oma”dat maakte.

Met zuurkool en spek

Black angus

20,50

Heerlijke malse biefstuk v.d. Schotse Black Angus.

Stokbrood
met kruidenboter pesto en roomkaas.

4,40

Soep van de chef

4,40

Gebakken champignons met toast

9,25

Portie gamba’s

9,25

Carpaccio

11,30

met salade, oude kaas, pijnboompitten
en een balsamico dressing.

Gerookt vistrio

Zalm, paling, forel op een bedje van salade met toast

11,30

Gebakken mosselen

15,45

Met spekjes en ui.

Visbalade ( zalm en kabeljauw)

18,45

Scholletjes

18,45

Gamba’s in het pannetje

18,45

Sliptongetjes

19,25

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen, frites, groenten,
salade en sausjes.

