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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
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten

en rucola  -  8,75

Gegratineerd Broodje
met spek, ui, champignons, oude kaas

en cocktailsaus  -  6,75

Tunnbrood zalm
met roomkaas, komkommer,

rode ui en sla  -  7,75

broodje  gesmolten brie
met walnoten en truffelhoning  -  6,75

broodje gemarineerde zalm
Hollandse garnalen en kerriemayonaise - 9,75

broodje gezond
met ham, kaas, gekookt ei,

tomaat, komkommer en yoghurt
kruidendressing  -  6,75

broodje CAJUNKIP
met bacon, komkommer en

chilimayoniase  -  8,25

Pasteitje
met kip en champignons  -  5,75

broodje krabsalade
met gekookt ei, komkommer en rode ui  -  7,25

broodje pikant gehakt
met bacon, gesmolten kaas

en rucola  -  7,50

UITSMIJTERS 
keuze uit wit of bruin brood

uitsmijter ham - kaas  - 7,75

uitsmijter spek - kaas  -  8,25

groente  omelet  -  8,25

SPECIALS
12 uurtje

tomatensoep, broodje carpaccio,
sandwich met gemarineerde zalm,

brood met kroket  -  12,75

club sandwich kip
gerookte kip, cocktailsaus, bacon,

gekookt ei, tomaat, komkommer en sla  -  9,25

sandwich zalm
gemarineerde zalm, kruidendressing,

gekookt ei, rode ui, tomaat,
komkommer en sla  -  10,75

Tom Kha Kai soep
met taugé, bosui en kip  -  5,50

tomatenSOEP
met bosui en gehaktballetjes  -  4,50

rijk gevulde vissoep  -  6,50

Soepen worden geserveerd met
brood en kruidenboter

paddestoelen-roomsoep
met bosui  -  6,00



broodjes met smeersels
kruidenboter, aioli en pesto  -  4,00

Rundercarpaccio
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,

zongedroogde tomaat, pijnboompitten
en rucola  -  9,75

gamba’s
in knoflookolie met brood  -  10,75

Rosbief
met balsamico siroop, witlof,

appel en aardappelsalade  -  7,75

GEBAKKEN CHAMPIGNONS
met brood, knoflook en peterselie  -  6,00

Zalm carpaccio
met dillemayonaise, rode ui

en komkommer  -  9,75

hollandse garnalencocktail
met cocktailsaus, komkommer,

rode ui en ijsbergsla  -  9,75

Voorgerechten

traditioneel

twee kroketten met brood
met mosterd   -  5,75

Tosti ham-kaas  -  3,75

Tosti ham-kaas met ananas  -  4,25

Tosti met spek
met tomatensalsa, rode ui en kaas  -  3,75

garnalen kroketjes
met brood en cocktailsaus  -  8,75

Tosti met brie
met walnoten en honing  -  4,50

keuze uit wit of bruin brood

Salade met GEMARINEERDE ZALM
Hollandse garnalen, gerookte paling

en kerriemayonaise -  10,75

salade de boeff
runderreepjes, ketjapchilisaus, spekjes

taugé en bosui   -  10,75

aardappelsalade
met Coburgerham en truffelmayonaise  -  11,75

Salade met rundercarpaccio
truffelmayonaise, Parmezaanse

kaas, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en rucola  -  10,75

SALADES

Salade Caprese
tomaat, mozzerela en pesto  -  8,75

Salade met brie
rode vruchten en walnoten  -  10,75

Salade met cajunkip
cashewnoten, krokante spek,

komkommer en chilimayonaise  -  9,75

Salades worden geserveerd met
brood en smeersels

Maaltijdsalade  - meerprijs 2,50

3 gangen  -  24,50

4 gangen  -  28,50

5 gangen  -  32,50

verrassingsmenu



kindergerechten
frietjes

met frikandel of kipnuggets of kroket  -  4,50

pasta bolognese  -  5,50

mini hamburger  -  6,50

Pannenkoek
met stroop en poedersuiker  -  5,50

kinderijsje
vanille en aardbeien ijs met slagroom  -  3,50

sauzen
Stroganoffsaus

truffeljus
champignonsaus

bearnaisesaus
PEPERSAUS

pasta’s
pasta met pesto

kip en seizoensgroenten  -  12,75

pasta carbonara
spek, champignons en Parmezaan  -  11,75

Pasta met vis
zalm, gamba’s, kabeljauw
en kreeftensaus  -  12,25

Pasta met truffelsaus
bief, paksoi, paprika, bosui
en champignons  -  12,75

vegetarische Pasta
wisselende seizoensgroenten

en Parmezaan  -  10,75

hoofdgerechten

biefstuk
met saus naar keuze  -  19,75

kipFilet
met ketjapsaus, oude kaas

en salsasaus  -  13,75

Varkenshaasmedaillons
omwikkelt met gerookte spek
en saus naar keuze  -  15,75

sliptong
met remouladesaus  -  16,75

ZalmFILEt
met safraansaus  -  17,75

gamba’s
met aioli en kruiden  -  15,75

hamburger
met sla, tomaat, chilimayonaise,

gebakken ui, bacon en kaas  -  10,75

Fish en chips
met sla, aioli en friet  -  13,75

sucade
met winterpuree en eigen jus  -  13,75

Kipsaté
met satésaus, atjar, krokante ui

kroepoek en friet  -  14,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met groentegarnituur en aardappelgarnituur,
naar keuze gebakken aardappels, verse friet

of aardappelgratin.




