BROODJES (tot 17:00)

WIJNEN

WARME DRANKEN
Cafe creme
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Espresso macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocomel
Thee
zie theekaart voor smaken
Verse muntthee
Gemberthee

Clubsandwich
met kip, bacon, sla, tomaat, ei, kerrymayo en frites

12,75

WIT

Sandwich gerookte zalm
roomkaas, roerei en sla

9,75

Torre del Falasco (Garganega)
Italië
fruitig, karaktervol en fris

glas 4,25
fles 20,50

Sandwich tonijnsalade
sla, appel, ei en rode ui

10,75

Sandwich carpaccio
parmezaan, sla, pittenmix en truffelmayo

9,25

Marcel Martin (Sauvignon Blanc)
Frankrijk
droog, fris en levendig

glas 4,50
fles 20,95

Sandwich hete kip
sla, mangochutney, roomkaas , rode ui en paprika

9,75

Sandwich geitenkaas
appel, honing, walnoten en sla

9,75

Sandwich “Van Dobben” kroketten
2 kroketten en mosterd

8,25

Sea You burger
spek, ei, sla, tomaat en mayo/ketchup
met frites en salade

14,95

Uitsmijter
ham/kaas/tomaat

8,75

FLAGUETTE (Tosti)
Flaguette ham en/of kaas en/of tomaat

6,50

Flaguette hete kip met kaas

7,50

WRAPS
Wrap gerookte zalm
roomkaas, roerei en baby spinazie

9,75

Wrap tonijnsalade
sla, rode ui en kappertjes

8,75

Wrap carpaccio
parmezaan, rucola, pittenmix en truffelmayo

9,25

Wrap hete kip
sla, mangochutney en roomkaas

9,-

Beau Vignac (Chardonnay)
Frankrijk
droog met een prachtige balans tussen
het tropisch fruit en de subtiele toets van hout

glas 5,fles 24,50

Prosecco
Italië
licht mousserend en fris
met elegante smaak en afdronk

glas 5,50
fles 24,50

Riesling (zoet)
Duitsland
licht, soepel en fruitig

glas 4,25
fles 24,50 ltr

glas 4,50
fles 20,95

ROOD
Valle Perdido (blend)
Portugal
vol en sappig met krachtige tannines
Antares (Merlot)
Chili
heerlijk zacht, rond en fruitig van smaak

2,95
2,95

KOFFIE VERWENNERS
Frappé (ijskoffie met roomijs en slagroom)
keuze uit caramel- of chocoladesaus

5,50

Irish coffee
Spanish coffee
Frensh coffee
Italian coffee

6,75
6,75
6,75
6,75

COCKTAILS

ROSÉ
Cielo (Pinot Grigio)
Italië
fris en bloemig met een klein bittertje

2,45
2,85
3,15
2,45
2,55
3,15
2,60
2,50

glas 4,25
fles 20,50

glas 4,50
fles 20,95

Limoncello Tonica
een echte klassieker met basilicum

7,50

Limon Fizz
heerlijk verfrissende Limoncello met Prosecco

10,00

Yellow cab
Gin, Limoncello, 7-up en munt

10,00

Blue Monday
Blue Curacao, Vodka en Bitterlemon

12,00

Orange 43
verse jus ‘d orange, Prosecco en Licor 43

13,00

Aperol spritz
Aperol, Soda en Prosecco

9,50

GT’s
keuze uit Fever-tree of Royal Club tonic

SOEPEN
Bloemkoolsoep
Huisgemaakt met parmezaan op basis van kokosmelk
met een puntje boerenbrood

6,50

Uiensoep
Franse uiensoep met een kaascrouton en bosui

6,50

Montes Limited Selection (Pinot Noir)
Chili
prachtige rood fruit smaken met
een lichte kruidigheid, zijdezachte tannines
en subtiele vanille door rijping op eikenhout

glas 5,fles 24,50

BIJ DE BORREL
Kaastengels of Vlammetjes
Bittergarnituur gemengd 16 stuks
Bittergarnituur gemengd 8 stuks
Tempura garnalen (8stuks)
Cassavechips
Portie knoflook olijven
Broodplankje

6,75
12,95
6,50
8,95
3,75
3,50
4,75

Smulplank
o.a. tempura garnalen, olijven, gedroogde worst,
brood en smeersels, inktvis ringen en knoflook olijven.

24,50
“VAAK IS TEGEN MIJ GEZEGD: DAT IS ONVERSTANDIG, DAT MOET JE NIET DOEN
DAN ANTWOORDDE IK ALTIJD: DAT IS HEEL ONVERSTANDIG MAAR TOCH DOEN”

Hendrick’s gin tonic
de gin tonic met komkommer garnering

11,50

Bombay Sapphire gin tonic
de gin tonic met citroen

9,50

Damrak gin tonic
Amsterdamse gin tonic met sinaasappel

9,50

Bobby’s dry gin tonic
gin tonic met munt en sinaasappel

9,50

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

12,95

HOOFDGERECHTEN

Salade geitenkaas
appel, walnoot, tomaat, sla, croutons
en honingdressing

12,95

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

Salade carpaccio
sla, parmezaan, pittenmix en truffelmayo

10,95

POKE BOWLS
op basis van rijst, mais, sojaboontjes en komkommer
geserveerd met glutenvrije sojasaus

Ossenhaas tournedos
26,50
met rode wijn saus, pepersaus of kruidenboter,
seizoensgroenten met champignons en huisgemaakte frites
Meat of the day
met passende bijgerechten

VOORGERECHTEN

Tuna sashimi
tonijn, wakame en wasabimayo

14,50

Salmon sashimi
zalm, wakame en wasabimayo

14,50

Vegan
gember, tomaatjes, paprika en wakame

12,50

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

11,50

Varkenshaas saté
19,50
met satésaus, kroepoek, salade en huisgemaakte frites
14,95

Vitello tonnato
kalfsvlees, tonijnmayo, rucola en kappertjes

12,95

Sea You burger
van rundvlees op een flaguette
met spek, sla, tomaat, mayo/ketchup
en huisgemaakte frites met mayo
Sliptong
3 stuks in boter gebakken
met seizoensgroenten en huisgemaakte frites

23,50

Zalmfilet
in boter gebakken met seizoensgroenten, pesto en
huisgemaakte frites

21,50

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

SPECIALITEITEN
Fish and Chips
van kabeljauw met huisgemaakte frites
en remouladesaus

15,95

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

23,50

Hollandse garnalencocktail
met sla, komkommer en cocktailsaus

12,95

Caesar salade gerookte zalm
ansjovis, parmezaan, ei en croutons

13,95

Vistrio
gerookte zalm, gamba’s en een kabeljauwburgertje

12,50

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

9,25

Uiensoep
Franse uiensoep met een kaascroutonen bosui

6,50

Bloemkoolsoep
gebonden soep met parmezaan op basis van kokosmelk

6,50

Broodplankje
boerenbrood met 3 verschillende smeersels

4,75

KINDERMENU (tot 12 jr.)
Kroket of frikandel of kipnuggets
met frites, mayo/ketchup en een kinderijsje

9,95

Spare-ribs
met frites en een kinderijsje

12,50

ALLERGENEN.
Wij zijn gespecialiseerd in glutenvrij maar ook andere allergenen
hebben onze aandacht.
Overleg met de bediening wat onze chef voor u kan bereiden, rekening
houdend met uw allergie(en).

Moments
Iets te vieren
Wist u dat naast genieten van lunch of diner u ook uw feestavond of
meeting door ons kunt laten verzorgen.
Bruiloft, productpresentatie, familiereünie, bedrijfsfeest, verjaardag en
nog 1001 redenen voor een onvergetelijk moment.
Ook verzorgen wij uw evenement bij u op locatie. Meer weten over de
mogelijkheden, wij staan u graag te woord.

dagprijs

Catch of the day
dagprijs
vers van de afslag met bijpassende groentegarnituur en
huisgemaakte frites
Truffelrisotto
met champignons, parmezaan,
rode ui en rucola

18,75

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

16,50

DESSERTS
Chocoverwenner
warm chocotaartje, chocolade-ijs en
frambozencoulisen slagroom

7,25

Dame Blanche
vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

7,75

Cheesecake
huisgemaakt, met ananascompote,
vanille-ijs en slagroom

6,75

Drankorgeltje
mousse van advocaat, Licor 43,
koffiesiroop en vanille-ijs

6,50

Koude afsluiter
3 bollen sorbetijs en roodfruitsaus

6,75

