
 

 

 

BROODJES (tot 17:00) 
 
Sandwich gerookte zalm 9,75  
roomkaas, roerei en baby spinazie   
 

Sandwich tonijnsalade 8,75  
sla, appel, ei en rode ui  
 

Sandwich hete kip 8,75 
sla en mangochutney  
 

Sandwich carpaccio 9,25  
parmezaan, sla, pittenmix en truffelmayo  
 

Sandwich gezond 8,75  
sla, kaas, tomaat, komkommer, rode ui, 
paprika en kerry hummus 
 

Sandwich geitenkaas 9,-  
appel, honing, walnoten en rucola  
 

Sandwich kroketten 8,25 
2 kroketten en mosterd  
 

Hamburger 9,75 
spek, ei, sla, tomaat en truffelmayo  
(als plate met frites en salade 14,95) 
 

Tosti (flaguette) 6,50 
kaas/ham/tomaat of kaas/salami 
 

Uitsmijter 7,75  
ham/kaas/tomaat  
 
 
 

WRAPS 
 
Wrap gerookte zalm 9,75  
roomkaas, roerei en baby spinazie  
 

Wrap tonijnsalade 8,75 
sla, rode ui en kappertjes 
 

Wrap carpaccio 9,25  
parmezaan, rucola, pittenmix en truffelmayo 
 

Wrap hete kip 9,-  
sla, mangochutney en roomkaas 

SALADES 

 
Caesar salade gerookte zalm 12,95  
ansjovis, little gem, parmezaan, ei en croutons  

 
Caesar salade geitenkaas 12,95  
appel, walnoot, tomaat, sla, croutons 
en honingdressing 
 

Pastasalade 12,95  
penne met tonijn, sla, pesto, pittenmix en 
parmezaan  
 
 
 

SOEPEN 

 
Kokos-currysoep 6,- 
met kip, cashewnoten en lente-ui  
 

Uiensoep 6,- 
kaascrouton en bosui  
 
 
 
 

Broodplankje 4,75 

boerenbrood met  
3 verschillende smeersels 
 
 
 
 

Fish and Chips 13,95 

van kabeljauw met huisgemaakte frites 
en remouladesaus 
 
 
 
 

KINDERMENU (tot 12 jr.)  
 
kroket / frikandel / kipnuggets  9,95 

met frites, mayo/ketchup en een kinderijsje  
 

pannenkoek met stroop of suiker 7,95 

en een kinderijsje  
 

VOORGERECHTEN 
 
Carpaccio XL 11,50 
onze ongeëvenaarde rundercarpaccio  
met sla, pittenmix, parmezaan en 
truffelmayonaise 
 

Vitello tonnato 12,95 
kalfsvlees, tonijnmayo, rucola en kappertjes 
 

Duivelse gamba’s 9,95 
in chili-knoflook olie gestoofde gambastaarten 
met garnituur en boerenbrood om te dippen 
 

Hollandse garnalencocktail 12,95 
met sla, komkommer en cocktailsaus 
 

Caesar salade gerookte zalm 12,95  
ansjovis, parmezaan, ei en croutons 
  

Vistrio 13,95 
gerookte zalm, black tiger gamba  
en een kabeljauwburgertje 
 

Gekarameliseerde geitenkaas 9,25 
met gemarineerde rode biet, appel, kerrie-
amandelen en honingdressing 
 

Uiensoep 9,- 
Franse uiensoep met een kaascrouton, bosui  
en een soepstengel met serranoham 
 

Kokos-currysoep 9,-  
met kip, cashewnoten, lente-ui en een 
groenteloempia 
 
 
 
 
 

HOOFDGERECHTEN 

 
Spare-ribs (zoet of pittig) 23,50 
onze onovertroffen malse ribbetjes  
(kluiven niet nodig!) met salade en frites 
 

Ossenhaas tournedos 26,50 
met rode wijn saus, pepersaus of 
kruidenboter, seizoensgroenten met 
champignons en frites 
 

Kip yakitori 19,50 
yakitorisaus, cassavechips, edamame, 
seroendeng en frites 
 

Varkenshaas saté 19,50 
met satésaus, kroepoek, salade en frites 
 

Sliptong 23,50 
3 stuks in boter gebakken  
met seizoensgroenten en frites 
 

Scholfilet 21,50 
in boter gebakken met seizoensgroenten, 
hollandaise saus en frites 
 

Catch of the day dagprijs 
vers van de afslag met bijpassende 
groentegarnituur en frites  
 

Truffelrisotto 18,75 
met champignons, parmezaan,  
rode ui en rucola 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eet u glutenvrij of heeft u een allergie? 
Laat het ons weten 

 
 
 

Het is niet uitgesloten dat  
onze gerechten allergenen bevatten 

       
 

DESSERTS 


