
DINERKAART
Welkom bie de Smid!



VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO VAN DE "NOABERS"- €12,50

Van Brandrode runderen van erfgoed Bossem. 
Huisgemaakte truffelmayonaise, 

Parmezaanse kaas en pijnboompitten.
 

STUKJE ITALIË IN TWENTE - €7,50
Caprese van tomaat, buffelmozzarella van Buffalo Farm Twente, 

basilicum en pesto. 
 

CHAMPIGNONS "MET EEN SLOK OP..." - €8,50
Champignons in bierbeslag met warme knoflooksaus.

 

GAMBA'S IN EEN KROKANT JASJE - €9,50
Met huisgemaakte knoflooksaus of chilisaus.

 

NACHO'S - klein €8,00 of groot €13,00
Met rundergehakt, ui, paprika en kaas. 

 

HEERLIJK TE DELEN - €10,00 p.p.
Onze "noaber" carpaccio in combinatie met champignons in bierbeslag met warme

knoflooksaus. 
Te bestellen vanaf 2 personen.

 

PROEVERIJ - €12,50 p.p.
Een verrassende combinatie van een aantal voorgerechten.

Te bestellen vanaf 2 personen.

SOEPEN
Geserveerd met knoflookbrood

 

TOMATENSOEP - €6,00
Heerlijk romig, met gehaktballetjes.

 

SIEPELSOEP - €6,00
Uiensoep met spekjes en een gegratineerd kaasbroodje.

 

SOEP VAN DE MAAND - €6,00
Vraag onze medewerkers.

"WANDELING OVER DE KAART"
Vanaf 2 personen

 

Een 3 gangen menu met diverse gerechten van onze menukaart! 
Laat jij je verrassen? 

Alleen te bestellen per tafel.  €37,50 per persoon

VEGETARISCH MOGELIJK



HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade. 

(Gebakken aardappelen op aanvraag mogelijk)
 
 

NEUSJE VAN DE ZALM - €21,50
Gebakken zalm met dille-saus.

 

ZO GEZOND ALS EEN VIS - €22,50
Kabeljauw me tagliatelle, roomsaus, bospaddenstoelen en spinazie.

 

BOER & BURGER - €17,50
Vegetarische shiitake burger van Shiitake Masselink 

uit Tilligte. Met gebakken ui, kaas, sla, tomaat, augurk 
en BBQ-saus.

 

QUICHE JIJ MAAR - €16,50
Quiche van geitenkaas, spinazie, ui, champignon 

en cherrytomaatjes. 
 

BEEFBURGER- €18,50
Klassieke runderburger met gebakken uien, bacon, kaas, 

sla, tomaat, augurk en BBQ-saus. 
 

HET VARKENTJE WASSEN - €19,00 
Varkenshaas omwikkeld met spek, geserveerd met

champignonroomsaus.
 

SPARERIBS -  €19,00
Onze bekende huisgegaarde spareribs, geserveerd met knoflooksaus.

 

"IK VOEL ME KIPLEKKER" - €18,00
Kippendij, groente en cashewnoten, gewokt in een 

huisgemaakte Oosterse saus. 
 

VLEES VAN 'T KOETJE - €28,00
Biefstuk van de haas met pepersaus of truffeljus.

 

OMA'S RUNDERSTOOF - €20,00
Rundersukade met aardappelpuree en rode kool.

 
 

 

Heeft u een allergie of dieetwensen?
Laat het ons weten.



NAGERECHTEN
 

CRÈME BRÛLÉE - €7,00
Met kaneelijs.

WINTERSE SORBET - €6,50
Met kaneel- en vanille ijs, stoofpeertjes en speculaaskoek.

SMIDS FAVORIET- €6,50
Vanille-ijs, boerenjongens, advocaat en slagroom.

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE - €6,50
Op een Bastognebodem en kaneelijs.

KOFFIE ALS TOETJE - €5,50
Koffie met bonbons.

IK KAN NIET KIEZEN TOETJE vanaf 2 pers - €8,00 p.p.
Combinatie van onze nagerechten.

SAMENGESTELDE KOFFIE'S 
IRISH COFFEE - €7,00
Ierse whiskey, koffie en slagroom.

FRENCH COFFEE - €7,00
Grand Marnier, koffie en slagroom.

SPANISH COFFEE - €7,00
Likeur 43, koffie en slagroom.

ITALIAN COFFEE- €7,00
Amaretto, koffie en slagroom.


