
BROODJES 
(12.00- 18.00 uur) 

Wit of bruin boerenbrood
1. Stokbroodje satékip met rode ui, tauge, cashewnoot en satesaus   €   9,50
2. Drie minibroodjes: Garnalen, zalm, paling      €   9,50 
3. Club sandwich: Kip, ijsbergsla, bacon, tomaat, eiersalade, kappertjes                              

en knoflookmayonaise    € 12,50
4. Sandwich mozzarella, rucola, tomaat, basilicum, avocado  en mayonaise  €   8,50 
5. Broodje Carpaccio met Parmezaanse kaas en rucola      € 10,50 
6. Panini ham/kaas      €   5,95 
7. Panini pollo: Gerookte kip, mozzarella met pesto en tomaat      €   7,50
8. Broodje warme geitenkaas met krokante bacon, pijnboompit en appel   €   8,50  
9. Twee ambachtelijke rundvleeskroketten op brood met mosterd     €   6,75 
10. Uitsmijter ham of kaas          vanaf  €   7,95 
11. Boerenomelet     €   9,95
12. Sandwich met warme beenham en mosterd-honingsaus      €   8,50 
13. Sandwich met tonijnsalade, mayonaise, rode ui, olijven en paprika    €   8,50 
14. Flammkuchen specialiteit uit de Elzas; Traditioneel met spek en ui  

of  ‘Caprese’ met tomaat, mozzarella & rucola 
of Americana (ham, salami, chorizo, kaas, tomatensaus)    € 12,50

15. 12 uurtje; soep, 1 broodje kroket, 1 broodje uitsmijter ham/kaas  
en toast met zalm    € 13,50 
 
 
 
 
PANNENKOEKEN 

(12.00- 18.00 uur)
 17. Naturel met suiker of stroop   € 5,50
 18. Appel   € 6,50
 19. Ham of spek of kaas   € 7,50

 

Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b.

TAPAS (vanaf twee personen)

Patatje Paramaribo (pittig Surinaams stoofvlees)   €    9,50 
Gamba’s in hete olie  €    9,50 
Gebakken inktvisringen  €    6,50 
Cajun kipfingers met aioli   €    7,50 
Noedels met ossenhaas  €    9,50
Satékip met ui, taugé, cashewnoot, satesaus   €    9,50
Bresaola met parmezaanse kaas en gemarineerde artisjokken   €    9,50
In kruidenboter gebakken champignons met toast    €    8,50
Spiesjes met mozzarella en tomaat ( 6 stuks)   €    6,50
Brood met kruidenboter   €    3,95
Combinatie van onze tapas (vanaf 2 personen, prijs p.p.)  €  19,50

FINGERFOODS  

Warme nacho's met kaas, crème fraîche en sweet chili   €    6,50
Portie ambachtelijke bitterballen (8 stuks)   €    7,50 
Portie Edammerkaas   €    7,50 
Kaasstengels (8 stuks)   €    7,50 
Vlammetjes (8 stuks)   €    7,50 
Garnalenkroketjes met cocktailsaus (6 stuks)   €    9,50
Portie koud gemengd  (16 stuks)   €  10,50 
Portie warm/koud (16 stuks)   €  10,50 
Portie warm gemengd (16 stuks)   €  10,50



SALADES 
(ook te bestellen als maaltijdsalade)

20.  Caesarsalade: Romainesla, kippendij, spek, ansjovis,   Klein € 15,50 
  croutons en Parmezaanse kaas  Groot € 19,50
21.  Salade met gemarineerde artisjok, geitenkaasoufflé,   Klein € 15,50
  gemengde salade, tomatensalsa, aceto, radijs en pecannoten  Groot € 19,50
22.  Salade Niçoise: Gegrilde Albacore-tonijn,   Klein € 15,50 
  haricots verts, tomaat, rode ui, eitje, kropsla en  Groot € 19,50
  la Ratte-aardappels 
23.  Poké bowl met mango, avocado, sushirijst, gemarineerde shiitake,  
  zoetzure komkommer, kikomancrème, wakame,  
  gember & sojasaus met pittige kip    €  15,50  
  of met spicy tuna    €  16,50

VOORGERECHTEN

24.  Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en pesto         €  12,50  
25.  Flammkuchen specialiteit uit de Elzas; Traditioneel met spek en ui    
  of ‘Caprese’ met tomaat, mozzarella & rucola 
  of Americana (ham, salami, chorizo, kaas, tomatensaus)      €  12,50 
26.  Grand entrée; gerookte zalm, toast paling, hollandse  
  garnalencocktail, gamba torpedo, garnalenkroket, Tom kha kai soep     €  15,50 
27.  Oesters; classic of gegratineerd              half dozijn    €  19,50
28.   Vitello Tonnato met tonijnmayonaise en appelkappertjes      €  13,50
29.  Pizza tonijn met wakame, shiitake, wasabimayonaise,  
  gember & limoengel        €  15,50 
30.  Steak tartaar van dubbeldoel koe met krokante Argentijnse gamba, 
  waterkers coulis, gepocheerd ei en aardappelsalade        € 16,50

SOEPEN
31.  Tomatensoep      €     5,50
32.  Tom kha kai soep met kip        €    8,50 
33.  Uiensoep met Gruyère      €     6,50

 

HOOFDGERECHTEN

34.  Sliptong in roomboter gebakken met stamppotje rucola   € 23,50    
  of met stamppotje rode kool met butter en eek
35.   In saliboter gesmoorde Gnocchie met gepekelde citroen,  
  aubergine, gepocheerd ei, spinazie en edammer kaas    € 19,50 
36.   Halve kreeft met gepocheerd scharrelei, Hollandaise, spinazie, 
  haring kaviaar en dikke friet    € 21,50 
37.   USA Hamburger Black Angus, met ei, spek, cheddar,frieten en salade € 16,50 
38.   Varkenshaassaté met frieten      € 18,50 
39.   Tournedos met pepersaus, spek, ui & huisgemaakte friet   € 25,50 
40.   Thaise groene curry met kip en Thaise groenten     € 19,50
41.   Fettuccine Surf en Turf met gamba’s en ossenhaas  
  in een pittige saus van tomaat en ui    €  19,50  
42.   Spare ribs met friet,salade en diverse sausjes   €  18,50 
43.   Gebakken kabeljauw met zandwortelbereidingen, mossel, 
  zeewierkruim, spinazie en beurre blanc saus    € 23,50
44.  Combinatie van onze tapas (vanaf 2 personen, prijs p.p.)   € 19,50

DESSERTS
45.  Cheesecake   €  5,50 
46.  Worteltaart   €  5,50
47.  Dame blanche   €  6,50  
48.  Muesli van aardbeien, goji-bessen en roodfruit crumble  
  met mascarpone yoghurt , verveine & aardbei-marshmallow ijs   €    9,50    
49.  Kinderijsje   €  4,50  
     
 
                                            Zie ook onze dessertkaart 

TAPAS  
Zie ommezijde


