
DINER
Geserveerd vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur

SOEPEN
Geserveerd met brood en kruidenboter

Tomatensoep - €5,50
Heerlijk romig, met gehaktballetjes

Uiensoep - €5,50
Met spekjes en een gegratineerd kaasbroodje

Courgettesoep     - €5,50

VOORGERECHTEN
Geserveerd met brood en kruidenboter

Rundercarpaccio - €10,50
Van brandrode runderen van erfgoed Bossem, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Bruschetta     - €6,50
Gegrild Italiaans brood, tomaat, rode ui, 
balsamico siroop, knoflook, zeezout en oregano

Champignons in bierbeslag     - €8,00
Geserveerd met knoflooksaus

Salade Gamba - €9,50
In Teriyaki gewokt, geserveerd op een frisse salade 
met citrusdressing en cashewnoten

Salade Kip - €9,50
Een frisse en rijk gevulde salade met cashewnoten en kerriedressing

3-GANGEN KEUZEMENU
Stel uw eigen 3 gangen menu samen voor

€33,50 per persoon.
Maak een keuze uit onderstaande 

gerechten, & geniet
 

Gerechten kunnen uiteraard ook los besteld worden. 



HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met frites, aardappelgarnituur, en salade

 

Zalm - €22,-
Met dille-saus

Smid's Schnitzel - €16,-
Met gebakken uien, champignons en spekjes

Kippannetje - €17,-
In Teriyaki gewokt met roerbakgroente. Geserveerd met rijst

Beefburger - €15,50
Klassieke burger met gebakken uien, sla, tomaat, augurk en bbq-saus 

Varkenshaas "De Smid" - €18,-
Omwikkeld met spek en 
geserveerd met champignonroomsaus

Spare-ribs - €19,00
Heerlijk mals en geserveerd met knoflooksaus 

Mixed grill - €23,-
Biefstuk van de haas, varkenshaasmedaillon en spareribs. 
Met kruidenboter, peper of portsaus
(meerprijs keuzemenu +€1,50)

Biefstuk van de haas - €25,50 
Met kruidenboter, peper of portsaus
(meerprijs keuzemenu +€3,-)

Thaise groene curry     - €16,-
Gewokte groente in milde Thaise curry. Geserveerd met rijst

 

NAGERECHTEN
Pecan toffee meringue - €7,00
Met karamel-ijs en slagroom

Sorbet - €6,50
Vanille en aardbeien-ijs, aardbeiensaus, fruit en slagroom

Crème brulée - €6,50
Met karamel-ijs en slagroom

Smids favoriet - €6,50
Met vanille-ijs, boerenjongens, advocaat en slagroom

Koffie als toetje - €6,-
Koffie met bonbons en een mini crème brùlée

Ik kan niet kiezen toetje - €8,-
Samenstelling van onze nagerechten

Heeft u een allergie
of dieetwensen?

Laat het ons weten.




