
. 
Tussendoortjes 

Tosti ham en / of kaas       5,10 
Tosti ham & kaas & ananas       5,40 

Tosti brie & honing       6,50 
Twee "Van Dobben" rundvlees kroketten met brood       9,95 

Twee vegetarische "Van Dobben" kroketten met brood       8,50 
Pasteitje met huisgemaakte kippenragout       6,95 

 
Soepen, klein of groot (geserveerd met brood) 
Tomatenroomsoep met gehaktballetjes       3,60 / 4,95 

Uiensoep gegratineerd met kaas       3,60 / 4,95 
Runderbouillon met groenten en gehaktballetjes       3,10 / 4,25 

Wortel-gembersoep met pesto (vega)       3,10 / 4,25 

 
 “De Coockpit” 12 uurtje 

12 Uurtje Vlees; tomatensoepje, boerenbrood met ham/kaas en 1 spiegelei,  
boerenbrood met Van Dobben kroket       12,50 

 

12 Uurtje Vis; kreeftensoepje met 1 gamba, klein broodje met tonijnsalade,  
klein broodje met gerookte zalm, klein broodje met een garnalenkroket        14,- 

 

 

 



Ambachtelijke boerenbol (wit of bruin) 
Ham en / of Kaas       6,- 

Gebakken champignons met knoflook en Italiaanse kruiden       9,25 
Warme beenham & pesto       6,25 
Carpaccio en truffeldressing      9,50 

Boerenbol gezond       7,95 
“De Coockpit”, 3 verschillende kleine broodjes met  

gerookte zalm ,brie en carpaccio      9,75 
Tuna melt, tonijnsalade, Italiaanse kruiden en gesmolten kaas       11,95 

 

Sandwiches 
Club Sandwich met gerookte zalm & gamba’s        11,25 

Club Sandwich met kip & gerookt spek       11,25 
Avocado Sandwich, Parmesaanse kaas en zongedroogde tomaatjes       11,25 

 

Pastagerechten 
Tagliatelle met varkenshaasreepjes en truffelsaus      11,50 
Tagliatelle met grote Gamba’s en saffraansaus      13,50 

Tagliatelle Carbonara      10,50 
 

Eiergerechten  
(met wit of bruin molenaarsbrood) 
Uitsmijter ham en / of kaas       9,25 

Boerenomelet       9,75 



 
Maaltijdsalades  

(geserveerd met brood) 
Salade met gebakken kipfilet en ananas      11,60 

Oosterse salade met gebakken varkenshaasreepjes       13,50 
Salade met avocado en gebakken champignons (vega)       11,25 

Salade met geitenkaas en noten (vega)       13,25 
Lauwwarme salade met scampi's        13,50 

 
Warme gerechten (met frietjes) 

Broodje hamburger (100% rundvlees)       13,50 
Broodje cheeseburger (100% rundvlees)       13,75 

Broodje hamburger ‘De Coockpit’ (met ui, kaas, champignons & paprika)      14,75 
Huisgemaakte varkenshaassaté       13,95 

 
Kindergerechtjes (met een leuke verrassing) 

Kroket  met frietjes       5,95 
Frikandel met frietjes       5,95 

Kipnuggets met frietjes       5,95 
Pannenkoek met poedersuiker / jam / stroop       2,95 

 

 
 
 



 
Ons (huisgemaakt) Gebak staat in de gebaksvitrine 

Appeltaart       3,25 
Kwarktaart       3,25 

Chocoladetaart       3,25 
Seizoensgebak       3,25 

 
Borrelgarnituur 

Bitterballen & minisnacks (10 stuks)      5,- 
Ambachtelijk boerenbrood met kruidenboter,  

truffeltapenade en kerriemayonaise      4,25 
Gefrituurde kaastengels (vega)       5,50 

Borrelplank; brood, tapenade, kaastengels, olijven, bitterballen,  
snacks en kaasblokjes       10,75 

 
Yscoupes 

Kinderijsje met verrassing      2,95 
Vanille ijs met warme chocoladesaus      3,95 

Vers seizoensfruit met sorbetijs       3,95 
Coupe ananas      3,95 

Coupe advocaat      3,95 
Coupe 'De Coockpit'      4,25 

 
 



 
 
 

 
 

 
De gerechten van de kleine kaart kunt u bestellen 

van 12.00 tot 17.00 uur  
 
 
 

Heeft u een allergie, meld het ons en wij passen uw gerecht  
aan of bereiden een passend alternatief. 

 
 

Speciaal aanbevolen het Economy Class menu. 
(3-gangen keuzemenu voor €  26,50) 

  


