
Borrelkaart 

 

 

GEBAK 

Appeltaart koud of warm uit de oven met slagroom € 4,00 

Taart van de week € 4,00 

Vraag een van onze medewerkers 

 

BORREL 

Bitterballen € 7,00 

10 rundvlees bitterballen met mosterd 

Bittergarnituur € 8,00 

10 gemengde snacks met mayonaise en curry 

Nacho’s € 8,50 

Nacho chips met salsa saus, avocadosmash, gesmolten kaas, lente-ui en crème fraiche 

Breekbrood € 7,50 

Brood met huisgemaakte salades 

Plankje gezellig € 8,00 

Jonge kaas, salami, olijven, dipstokjes en aioli 

 

  



Lunchkaart 

SOEPEN 

 

Tomatensoep € 6,50 

Parmezaanse kaas en pesto 

Kerriesoep € 6,50 

Lent-ui en frisse appel 

Courgettesoep € 6,50 

Gerookte zalm en bieslookroomkaas 

 

BROODJES keuze: wit of bruin 

 

Carpaccio € 12,50 

Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, zongedroogde 

tomaten en parmezaanse kaas 

Gerookte zalm € 10,50 

Gerookte zalm, bieslookroomkaas, rode ui, gerookte amandelen en basilicummayonaise 

Martino € 13,50 

Filet American, Martinosaus, augurk, rode ui en gekookt ei 

Geitenkaas € 12,50 

Geitenkaas, bacon, walnoten, pijnboompitten, gerookte amandelen, avocado smash,                   

honing en balsamico 

Kip teriyaki € 13,50 

Kipfilet, lente-ui, taugé, pijnboompitten, komkommer en gefrituurde uitjes 

 

  



SALADES (worden geserveerd met brood en boter) 

 

Carpaccio € 13,50 

Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, pompoenpitten, croutons, parmezaanse 

kaas en zongedroogde tomaten 

 

Vis € 15,00 

Gerookte zalm, knoflook gamba’s, krabsalade, sojabonen, wasabi kroepoek, blauwe druiven, rode ui, 

komkommer, tomaat en basilicummayonaise 

 

Geitenkaas € 13,50 

Geitenkaas, bacon, honing, walnoten, pijnboompitten, gerookte amandelen, zongedroogde tomaten, 

avocadosmash, komkommer, tomaat en balsamico 

 

Kip teriyaki € 14,50 

Kipfilet, lente-ui, taugé, pijnboompitten, komkommer, tomaat en gefrituurde uitjes  

 

  



Lunchgerechten 

Club kip € 13,50 

Brioche brood, gerookte kip, spek, tomaat, komkommer, ei, chips en cocktailsaus  

Tosti € 6,50 

Wit of bruin brood met ham en kaas 

Tosti Hawaï € 6,75 

Wit of bruin brood met ham, kaas en ananas  

Uitsmijter € 8,50 

Wit of bruin brood met 3 gebakken eieren, ham, kaas en/of spek  

Uitsmijter Carpaccio € 13,50 

Wit of bruin brood met rundercarpaccio, 3 gebakken eieren, truffelcrème, pesto, pijnboompitten, 

gerookte amandelen, zongedroogde tomaten en parmezaanse kaas 

Boerenuitsmijter € 11,50 

Wit of bruin brood met 3 gebakken eieren, ham, kaas, spek, paprika, champignons en ui 

Rundvlees Kroketten € 9,50 

Wit of bruin brood met kroketten, mosterd en roomboter 

American Burger € 14,50 

100% Rund, ui, cheddar kaas, tomaat, augurk, pittige cocktailsaus en friet met mayonaise 

  



Dinerkaart 

 

 

SOEPEN 

 

Tomatensoep € 6,50 

Parmezaanse kaas en pesto 

Kerriesoep € 6,50 

Lent-ui en frisse appel 

Courgettesoep € 6,50 

Gerookte zalm en bieslookroomkaas 

 

 

VOORGERECHTEN 

Carpaccio € 13,50 

Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, croutons, 

parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten  

Tartaar van gerookte zalm € 12,50 

Gerookte zalm, knoflookgamba, wasabi kroepoek, rode ui en basilicummayonaise 

Tompouce van geitenkaas € 10,50 

Geitenkaasmousse met zwarte aioli, zongedroogde tomaten, blauwe druiven en walnoten 

 

  



HOOFDGERECHTEN 

Gegrilde Tournedos € 19,50 

Tournedos, vergeten groenten, puree van bospeen, pepersaus of chimichurri en friet met mayonaise  

American Burger € 14,50 

100% Rund, ui, cheddar kaas, tomaat, augurk, sla, pittige cocktailsaus en friet met mayonaise 

Wok teriyaki kip € 16,50 

Teriyaki kipfilet, noodles, bimi, taugé, groene asperges, champignons, sojabonen, rode peper en 

lente-ui 

Wok oosterse zalm € 16,50 

Oosterse zalmfilet, noodles, bimi, taugé, groene asperges, champignons, sojabonen, rode peper en 

lente-ui 

Zalmfilet € 17,50 

Zalmfilet, gerookte zalm, witte wijnsaus, vergeten groenten, doperwtenpuree en friet met mayonaise 

Pasta gamba’s € 17,50 

Zwarte tagliatelle, knoflook, groene asperges, rode peper en lente-ui 

Pasta Geitenkaas € 16,50 

Zwarte tagliatelle, geitenkaas, champignons, zongedroogde tomaten, walnoten, pijnboompitten en 

een romige truffelsaus 

 

DESSERT 

Chocolate meets raspberry & gold € 8,50 

Chocolademousse, belgisch chocolade ijs, frambozenkletskop en slagroom 

Appeltaart koud of warm uit de oven met slagroom € 4,00 

Taart van de week € 4,00 

Vraag een van onze medewerkers 

Kaasplankje € 9,50 

4 soorten kaas, blauwe druiven, appelstroop en vijgenbrood 

Irish coffee € 5,50 

Italian coffee € 5,50 

French coffee € 5,50 

Spanish coffee € 5,50 

 

 

 

 

 


