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Eethuys-Café

’De Generaal’
LT. GENERAAL VAN HEUTSZLAAN 5
3743 JL BAARN-TEL. (035) 542 17
84 WWW.DEGENERAAL.NL

DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Thee per glas
Melk, Karnemelk
Warme chocolademelk met slagroom
Div. sappen v.a.
Verse jus d’orange
Limonades v.a.
Jenevers v.a.
Port, Sherry, Vermouth v.a.
Divers buitenlands gedistilleerd v.a.
Diverse buitenlandse likeuren v.a.
Diverse cognacs v.a.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,75
2,20
2,40
3,00
2,90
3,10
2,75
2,90
3,75
4,75
5,00
5,00

MINERAALWATER
Bru 50 cl
Sourcy Pure Blue 0,75 cl
Sourcy Pure Red 0,75 cl

De Generaal zoals het was in de jaren dertig
van de vorige eeuw

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

LUNCHKAART tot 16.30 uur

Boerenbroodsandwich naar keuze (wit, meergranen) belegd met
Tonijnsalade / ijsbergsla, ui, kappertjes
Rosbief / ei, uienchutney
Gezond / ham, kaas, tomaat, ei, komkommer, sla
Gestoomde makreel / ijsbergsla, remouladesaus
Carpaccio / rucola, kappertjes, Parmezaan, pitten melange, truffelmayonaise

€ 9,75
€ 9,75
€ 8,75
€ 8,75
€ 11,75

Bagel met Zalm
Gerookte zalm, ei, tomaat, komkommer, roomkaas

€ 11,25

Panini Kip
Kipfilet, kaas, tomaat, mayonaise, spek

€ 9,75

Hamburger De Generaal
100% rundvlees van de grill, briochebol, frites, garnituur

€ 11,25

The Dutch Weed Dog
Vegan hotdog, algengroen broodje, rode zuurkool, augurk,
gefruite uitjes, groene mosterd-mayonaise, Sriracha

€ 11,25

Warme gerechten
Panini Tuna Melt / tonijnsalade, kaas
€ 9,50
Spaanse Panini / kaas, chorizo, ui, tomaat, tapenade
€ 9,50
Boerenbroodsandwich gesmolten geitenkaas / honing, pittenmelange
€ 10,25
Panini / ham, kaas
€ 6,25
Twee kroketten / mosterd, brood
€ 10,75
Twee garnalenkroketten / remouladesaus, brood
€ 11,75
Gooise Bal / briochebol, kalfsgehakt, Tartufata, truffelmayonaise, cornichons € 9,75
Uitsmijters (2 sneetjes brood, 2 eieren)
Ham of spek
Kaas
Ham / kaas
Rosbief
Omeletten (incl. 2 sneetjes brood)
Omelet Florentine / spinazie, kaas
Omelet Bonne Femme / spek, aardappel, zilverui, worteltjes,
doperwten, champignons
Omelet Zalm / gerookte zalm, bieslook
Pannenkoeken
Stroop
Kaas
Appel

€
€
€
€

7,25
7,25
7,75
9,25

€ 8,50
€ 8,50
€ 12,50

€ 7,25
€ 8,25
€ 8,75

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

VOORGERECHTEN

Gado Gado
Indonesische salade, gekookt ei, gebakken tofu, tempeh,
koude pindadressing, gefruite uitjes
(als maaltijdsalade)

€ 12,50

€ 16,50

Huys Zalm
gerookte zalm, botersla, mosterd-dille dressing
(als maaltijdsalade)

€ 14,75

Caesar Salad
Romainesla, kip, Parmezaanse kaas, spekjes, tomaat,
croûtons, caesardressing
(als maaltijdsalade)

€ 12,50

Charcuterie
Coppa di Parma, Spinata Romana, boerenpaté, uienchutney, brioche

€ 13,75

Carpaccio
dungesneden ossenhaas, rucola, kappertjes, Parmezaanse kaas,
pittenmelange, truffelmayonaise
(als maaltijdsalade)

€ 14,25

Tomatensoep
Ouderwets Hollandse tomatensoep
met gehaktballetjes en een scheutje room

€ 6,75

Soto Ajam
pittige Indonesische kippensoep, mihoen, taugé, ei, gebakken uitjes
(als maaltijdsoep)

€ 8,50

Champignons in Bierbeslag
gefrituurde champignons, roquefortsaus

€ 9,25

Sate Yakitori (5)
Japanse kipsateetjes van de grill, chili-soja saus

€ 8,75

Salade Geitenkaas
gevarieerde Provençaalse salade, lauwwarme geitenkaas,
spekjes, honing, tijm
(als maaltijdsalade)

€ 12,75

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

€ 18,75

€ 16,50

€ 18,25

€ 13,50

€ 16,75

HOOFDGERECHTEN

Vegetarische Curry
pittige Indiase curry, baby maïs, sugar snaps, taugé, banaan, ananas,
cashewnoten, wilde rijst, papadum

€ 17,50

Dutch Weed Burger
veganistische hamburger, zeewierbol, sla, tomaat, ui, hamburgersaus, frites

€ 17,25

Vispotje van de Generaal
ovenschotel van verschillende vissoorten,
spinazie, aardappelpuree, gegratineerd met kaas

€ 17,75

Pasta Zalm
tagliatelle, spinazie, Hollandaisesaus

€ 18,50

Sliptongetjes
3 stuks, remouladesaus, frites, salade

€ 22,75

Hollandse Vissalade
gevarieerde maaltijdsalade, gerookte heilbot, tonijnsalade,
gerookte zalm, makreelfilet, remouladesaus, breekbrood, boter

€ 18,50

Hamburger De Generaal (180 gram)
Black Angus burger van de grill, brioche-bol, frites, garnituur

€ 15,75

Saté De Generaal
varkenshaas-saté, atjar, ananas, kroepoek, seroendeng, satésaus, en frites

€ 17,25

Coq au Vin
klassieke stoofschotel, kippendijen, rode wijn, ontbijtspek, zilverui,
champignons, frites

€ 17,25

Biefstuk Pepersaus
gegrilde biefstuk, pepersaus, haricot verts, frites

€ 17,50

Bakje friet € 2,75
Wisselende daggroente € 3,25

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

VOOR ONZE JONGE GASTEN

Voorgerechten
Kopje tomatensoep
Broodplankje, kruidenboter

€ 3,75
€ 3,75

Hoofdgerechten
Pasta met zalm
Kaassoufflé, friet, appelmoes
Broodje hamburger, friet, appelmoes
Kroket, friet en appelmoes

€ 11,50
€ 8,75
€ 9,25
€ 8,75

Desserts
IJssurprise
Kindercoupe Dame Blanche

De Generaal zoals het was in de jaren dertig
van de vorige eeuw

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

€ 6,00
€ 6,00

DESSERTS

Limoncello-Tiramisu
mascarpone, lange vingers, Limoncello, lemon curd

€ 9,50

Pina Colada Smoothie
verse ananas, rum, kokosijs

€ 8,75

Chocolade Crème Brûlée
romige custard, pure chocolade, gekaramelliseerde suiker

€ 8,75

Coupe Eton Mess
verse aardbeien, meringue, slagroom

€ 9,25

Grand Dessert
feestelijke proeverij van bovenstaande desserts (vanaf 2 personen)

€ 11,75

Dame Blanche
vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom

€ 8,25

IJscoupe De Generaal
diverse soorten roomijs, fruit, slagroom

€ 8,75

Dessert Weekmenu

€ 6,75
KOFFIESPECIALITEITEN

Irish coffee
Coffee Brasil
Italian coffee
French coffee
Spanish coffee
Café Cuarenta y Tres

€
€
€
€
€
€

Aankomst Koningin Emma
Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Wijnkaart
WITTE WIJNEN PER GLAS
Haut Marin Les Fossilles
Zeer aromatische neus met citrusfruit en tropisch fruit. Frisse aanzet
met ook weer veel fruit in de smaak

€ 4,25

Le Jade Chardonnay
Zuid-Franse witte wijn met een korte houtrijping: een typische, fruitige
chardonnay met een sappige, volle smaak

€ 4,75

Castelo de Medina Rueda Verdejo
Een zuivere, sappige, droge witte wijn. Het aroma is fris en stuivend,
met nuances van citrusfruit. De smaak zet vol, rond en evenwichtig in

€ 4,75

Uvam mavum Pinot Grigio
Soepele en makkelijk doordrinkbare wijn. Zwoele stijl pinot met elegante
aroma's van bloemen, kruiden, wit fruit en een puntje eikenhout

€ 4,75

ROSE WIJNEN PER GLAS
Fontanet Pays d'Oc Les Terrasses rosé
Fraaie roze getinte wijn met fris en vers rood fruit in de geur.
De smaak is vol en aromatisch, met lengte en structuur

€ 4,00

Le Rosé de S Provence
Bleekroze van tint en zacht fruitig van geur, met aardbei en framboos.
Zacht, rond en soepel van smaak, fijn geurig en droog van afdronk

€ 4,50

MOUSSEREND
De Pró Cava Brut Per Fles
Heerlijke frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in de neus
en een evenwichtige, zachte smaak met een milde mousse

€ 27,50

DESSERTWIJN
Alvear Pedro Ximenez
Natuurlijk zoete wijn met een donkere mahoniekleur. Het aroma
bevat nuances van pruimen en chocolade. Vol, zoet, zeer intens,
geconcentreerd fruit en een zeer lang aanhoudende afdronk

€ 5,50

RODE WIJNEN PER GLAS
Fontanet Pays d'Oc Les Terrasses rood
Helderrood van kleur en jeugdig en fris kruidig van geur, met onder
meer kersen. De smaak is heerlijk sappig en doordrinkbaar, maar heeft
ook een licht pittige finale

€ 4,25

Tenuta Giuliano Montepulciano d'Abruzzo
Krachtige Italiaanse rode wijn met de geur van kruiden, licht eikenhout
en veel rijp rood fruit. De smaak is zacht en vol.

€ 5,00

Tierras de Murillo Rioja Crianza
Volrode wijn met een rijp, fruitig aroma van bessen, kruiden en een fijne
eikenhoutnuance. Vol en rond van smaak, met zachte tannine en een
geurige afdronk

€ 5,00

La Cour des Dames Pays d'Oc Merlot
Uitstekende merlot voor alledag: geurig en fruitig, met nuances van bramen
en bessen in het aroma en een toets eikenhout. Evenwichtig, rond en
doordrinkbaar van smaak, met een zachte afdronk

€ 4,75

Pierre Henri Cabernet Sauvignon
Helderrode, fruitige Zuid-Franse wijn met frisse tonen van rood fruit,
bessen en een vleugje eikenhout. De smaak is rond, toegankelijk en
aromatisch, met een geurige, evenwichtige finale

€ 4,75

Don Cosimo Primitivo
Volle, rode wijn met een frisse kruidigheid en rijp fruit in de geur.
De smaak is zacht, vol en rond en eindigt geurig en evenwichtig

€ 4,75

Terras anno 1920

BIERKAART
BIEREN VAN HET VAT
Brand Pilsener (5%)
Brand Premium Pilsener wordt gebrouwen met meer hop,
dat geeft onze pilsener zijn unieke, krachtige smaak

€ 2,85

Texels Skuumkoppe (6%)
Skuumkoppe van de Texelse Bierbrouwerij is een
karaktervol donker witbier dat smaakt in ieder jaargetijde

€ 4,25

IJwit (6.5%)
Stevig witbier, gebrouwen met tarwemout, een beetje citroen
en korianderzaad waardoor het licht troebel is en heerlijk fris van smaak

€ 5,00

Wisseltap
wisselende seizoensbieren, vraag ernaar bij onze bediening
Heineken (0.0%)
De meesterbrouwers van Heineken hebben lange tijd gebrouwen en
geproefd om tot een goed smakend 0.0 bier te komen: een alcoholvrij
bier met een verfrissende en fruitige smaak, gecombineerd met een
zacht moutige body

€ 2,85

Duvel (8,5%)
Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren,
het boeket is pittig en prikkelend in de neus met citrus

€ 4,50

BIEREN PER FLES
Amstel Radler (0%)
De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater.
Amstel Radler is dubbel verfrissend en bevat geen alcohol

€

Affligem Blond (0,0%)
Blond abdijbier zonder alcohol met een rijke smaak, zachte bitterheid
en een mild bitter einde

€ 3,25

Brand Weizen (0.0%)
Alcoholvrije Weizen met een extra frisse en fruitige smaak en een zachte
afdronk

€ 4,25

Lagunitas IPA (6,2%)
Citrustonen, lichtzoet en gecombineerd met een frisbittere zachte afdronk,
fruitig en hoppig. Meedogenloos verrukkelijk!

€ 5,00

3,25

Baarns Blondje (6,5%)
€ 5,00
Een helder goudblond bier van hoge gisting, gebrouwen met verse mouten,
kandij en Baarnse hop. Het Baarns Blondje is een mooie blonde ale met een fris en
bloemig boeket, een stootje koolzuur en een toets van korianderzaad
Affligem Tripel (9%)
Licht amberkleurig met een stevige, romige schuimkraag

€ 4,75

Affligem Dubbel (6.8%)
Intens bruin met een mooie, stevige schuimkraag

€ 4,75

Wij zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend
Keuken geopend vanaf 12.00 uur

De
De bruine tafels langs de muren
De piano zwart van rookgenot
Staan stom verstild te turen
Naar alles wat hier wordt bespot

Zo slinken weg de zomerdagen
De winter kruipt hier als een muis
Hier komt men om de koffie vragen
Of om de rode wijn van ’t huys

De kranten horen vaak de zuchten
Van gasten over dat van toen
De koffie met gebak en vruchten
Soms vragen ogen om een zoen

Zo komt en gaat de gaande man
Passanten op het paard in dromen
Met stok, nu het nog even kan
Hier weet je dat je graag mag komen

Zo gaat het door
En op het spoor
Denderen de treinen
Tussen de wijnen

In dit station wordt alles goed
De dagen worden hier geen nachten
De glans van eeuwigheid is zoet
Ook ouderdom geeft hier geen klachten

Druk: Oktober 2019

