
MENU

Ham & meloen
klassiek voorgerecht van verse meloen
met zoute stukjes ham         
 
Gerookte zalm      
gerookte zalmfilet, kruiden mayo

Burrata *VEGA
Italiaanse mozzarella, tomaat, room
rucola, basilicum

Kogelbiefstuk
mals rundvlees, mager en zeer smaakvol

Zalmfilet
verse zalm, vol van smaak en omega-3

Groentelasagne *VEGA
tomaat, groente, mozzarella, knoflook

Dame blanche
vanille ijs, chocoladesaus

Crème brûlée
vanille, ijs, gekarameliseerde suiker

Fruity sorbet
sorbetijs met vers fruit en slagroom

Driegangenmenu 28,50Borrelhapjes

Extra’s

Broodplankje

Bitterballen

Vlammetjes

Kaasstengels

Kaas

Worst

Kaas & worst

Bittergarnituur

Huisgemaakte patat

Verse salade

Champignonsaus

Pepersaus

Chimichurri

Truffeljus

Stroganoff saus

2,50 p.p.

4,50

4,50

5,50

3,50 p.p.

3,50 p.p.

5,50 p.p.

4,50 p.p.

2,50

2,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Menu du Chef
Wisselend aanbod, informeer bij uw 
gastheer/gastvrouw.

‘Menu du Chef’ is een speciaal samengesteld menu 
door onze chef-kok. Altijd bereid met dagverse 
producten en een brede variatie aan smaken. 

keuze uit een drie- of viergangenmenu

Wisselende prijs



Voorgerechten
Bieten *VEGA
verschillende bieten, balsamico, feta, noten        
 
Tonijn      
tonijn gebrand, citrusvruchten, koriander, tomaat

Geitenkaas *VEGA
gepaneerde geitenkaas, rucola, peer, vijgen

Surf & turf
rundvlees tartaar, gepaneerde gamba’s,
truffelmayonaise, rode ui, little gem

Carpaccio
rundvlees, rucola, truffelmayonaise, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas

Kipsalade
kip, little gem, ei, rode ui, knoflookcroutons, spek

Knoflooksoep *VEGA
knoflook, room, prei, parmezaanse kaas

Tomatensoep *VEGA
tomaat, knoflook, soepstengel

Proeverij voor twee *SHARED
diverse kleine voorgerechten van de kaart

Duo van gamba’s
knoflook gamba’s, pittige gamba’s, room, prei

10,00

12,00

10,00

12,00

11,00

11,00

7,00

7,00

12,50
p.p.

12,00

Hoofdgerechten
Groente curry *VEGA
Thaise curry, diverse groenten, papadum,
yoghurtsaus, mango chutney       
 
Porto bello *VEGA      
gebakken porto bello, blauwe kaas, 
knoflook, tagliatelle

Saté
kippendijen of varkenshaas, huisgemaakte 
zoetzuur, boontjes, huisgemaakte patat

Spareribs
spareribs, salade, huisgemaakte patat

Tournedos
ossenhaas, groente mix, gratin

Chateaubriand *SHARED
ossenhaas, groente mix, gratin

Tomahawk *SHARED
rundvlees aan het bot, groente, truffeljus, gratin

Tonijnsteak
noodles, paddenstoelen, bos ui, sesam

Kabeljauw
kabeljauw in korst, prei, linzen, antiboise

Fish & chips
salade, witvis, verse patat, remouladesaus

Varkenshaas
groente mix, spek, champignon, ui, gratin, jus

17,00

17,00

17,00

19,00

24,00

24,00
p.p.

27,50
p.p.

23,00

18,00

17,00

19,00

Desserts
Hangop
uitgehangen yoghurt, vanille, 
gesuikerde noten, ijs         
 
Pistache    
gepocheerde peer, gezouten karamel, 
pistachenoten, pistache-ijs

Peachy
parfait van vlierbessen, gemarineerde perzik
vanille crumble, appelbloesem.

Crème karamel
stroopwafel crumble, crème karamel, krokante 
schots, karamel saus.

Tiramisu
lange vingers, koffie, Tia Maria, 
mascarpone, cacao

Kaasplankje
vier soorten kaas, vijgencompote, vijgenbrood

Dessert voor twee *SHARED
diverse kleine desserts van de kaart

8,00

10,00

10,00

10,00

9,00

12,50

12,50
p.p.

Kindermenu’s
Huisgemaakte patat & snack
keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé
kipnuggets, kipcorn        
 
Kleine biefstuk      
huisgemaakte patat met een kleine biefstuk

Kleine fish & chips
salade, witvis, verse patat, remouladesaus

7,00

9,00

9,00

Shared dining gerechtenstaan op de kaart aangegeven per persoon met *SHARED         


