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geroosterd Turks brood
met aioli  -  4,50

Rundercarpaccio
met truffelcrème, oude kaas, zongedroogde

tomaat, pijnboompitten en rucola  -  9,75

gamba’s
in knoflook kruidenolie met brood  -  10,75

Kalfspastrami
truffelcrème, kappertjes, zongedroogde

tomaat en rucola  -  10,75

GEBAKKEN CHAMPIGNONS
in knoflook kruidenolie en brood  -  6,25

gemarineerde zalm
zalm Americane en dille-crème  -  11,75

Rollade van gerookte eend
melouskes en balsamico stroop  -  9,75

Kikkerbilletjes
in knoflookroomsaus met brood  -  8,00

4 mini broodjes
met kruidenboter, aioli en truffelcrème  -  4,50

hollandse garnalencocktail
met cocktailsaus, komkommer

en ijsbergsla  -  10,75

Voorgerechten

heeft u een voedselallergie?
MELD DIT EVEN,  dan zoeken we

een passende oplossing.

Soepen
keuze uit witte baguette,

bruine baguette of Italiaanse bol

broodjes

Broodje rundercarpaccio
truffelcrème, oude kaas, rucola

zongedroogde tomaat, pijnboompitten  -  9,75

Broodje gerookte kip
kruidenkaas, rettich, komkommer, 

wortel en honing mosterd dressing  -  8,75

Broodje gerookte zalm
Hollandse garnalen, gerookte forel

dille-crème  -  11,75

broodje warme geitenkaas
gerookte amandelen en truffel honing  -  7,75

broodje CAJUNKIP
lauwwarme kip met bacon, komkommer

en chilimayonaise  -  8,75

Broodje tonijnsalade
sla, tomaat en gekookt ei  -  8,75

broodje gesmolten kaas
ham, ananas en Italiaanse kruiden  -  6,75

traditioneel
twee kroketten met brood

met mosterd   -  5,75

Tosti ham-kaas  -  3,75

tosti ham-kaas-ananas  -  4,50

garnalen kroketjes
met brood en cocktailsaus  -  8,75

Tosti madame 
ham, kaas en een gebakken ei  -  4,50

keuze uit wit of bruin brood

UITSMIJTERS 
keuze uit wit of bruin brood

uitsmijter ham - kaas  -  7,75

uitsmijter spek - kaas  -  8,50

groente  omelet  -  8,50

SPECIALS
12 uurtje

mosterdsoepje, mini baguetje met carpaccio,
sandwich met zalm/forel, brood met een

kroket en mosterd  -  13,00

club sandwich kip
gerookte kipfilet, cocktailsaus, bacon,

gekookt ei, tomaat, komkommer en sla  -  9,75

sandwich VIS
Zalm, gerookte forel, Hollandse

garnalen, rode ui, gekookt ei, sla 
en dille creme  -  11,75

kindergerechten
frietjes

met frikandelletjes, kipnuggets of
bitterballen en appelmoes  -  4,50

pasta carbonara  -  5,50

mini hamburger
met frietjes  -  6,50

Pannenkoek
met stroop en poedersuiker  -  4,50

kinder ijsje  -  3,50

Salade met GEMARINEERDE ZALM
Hollandse garnalen, gerookte forel

en dille-crème  -  10,75

salade de boeff
runderreepjes, ketjapchilisaus, bacon,

taugé en bosui   -  10,75

salade met geitenkaas
met peer, gerookte amandelen

en honing mosterd dressing  -  10,50

Salade met rundercarpaccio
truffelcrème, oude kaas, zongedroogde tomaat,

pijnboompitten en rucola  -  10,75

SALADES

Salade gamba’s
parelcouscous, sojasesam dressing,

spekjes en croutons  -  11,75

Salade met cajunkip
cashewnoten, bacon,

komkommer en chilimayonaise  -  9,75

Salades worden geserveerd met
brood en kruidenboter

grove mosterdsoep
met gerookte kip  -  5,25

tomatenSOEP
met bosui en gehaktballetjes  -  4,75

vissoep
rijkgevuld  -  6,75

Soepen worden geserveerd met
brood en kruidenboter

sauzen
rode portsaus

truffeljus
satésaus

champignonsaus
PEPERSAUS

pasta’s
pasta Carbonara

spek, champignons en Parmezaan  -  10,75

pasta met truffelsaus
runderreepjes, paprika, courgette,

champignons en oude kaas  -  12,75

Pasta met vis
rode mul, gamba’s, courgette,

paprika, zalm en kreeftensaus  -  13,75

vegetarische Pasta
groenten en oude kaas  -  11,75

hoofdgerechten

Runderbavette
met saus naar keuze  -  22,50

Lamshaasjes
met saus naar keuze  -  21,75

broodje hamburger
spek, ui, kaas, tomaat,sla en

chilimayonaise  -  11,75

vega burger  -  10,00

Vegetarische quiche  -  11,75

gamba’s
knoflook, aioli en kruiden  -  18,75

rode mul FILET
met  gestoofde tomaat,

ui en kappertjes  -  16,50

trio van vis
kreeftsaus  -  18,75

Tonijn steak
met soja sesam saus  -  24,50

vARKENSHAAS
met champignons  -  16,75

Kipsaté
met satésaus, atjar, krokante ui

en kroepoek  -  14,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met groentegarnituur en aardappelgarnituur,

naar keuze krieltjes, verse friet, of aardappelgratin.

Maaltijdsalade  - meerprijs 2,50

3 gangen  -  24,50

4 gangen  -  28,50

5 gangen  -  32,50

verrassingsmenu
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