
Dinerkaart

SOEPEN 

Tomatensoep € 6,50
Parmezaanse kaas en pesto

Lente-ui soep € 6,50
Lente-ui en ham

Vissoep € 8,50 
Gevuld met garnalen, vongole en bieslook roomkaas

VOORGERECHTEN
Carpaccio € 13,50

Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, pompoenpitten, 
parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten

Garnalencocktail € 13,50
Noorse garnalensalade met een knoflookgamba, wasabi kroepoek, rode ui, 

pink lady en cocktailsaus

Vitello tonato € 14,50
Zacht gegaarde kalfsvlees met tataki van tonijn, tonijnmayonaise, appelkappertjes, 

gerookte amandelen en oude kaas

Burrata € 12,50 (Vega)
Burrata met gekleurde tomaatjes, pesto, balsamico en pijnboompitten

HOOFDGERECHTEN 

Black Angus steak met pepersaus € 25,00
Groene groentes en friet met mayonaise 

American Burger € 14,50
100% Rund, ui, cheddar kaas, tomaat, augurk, sla, pittige cocktailsaus en friet met mayonaise

VERVOLG ZIE ACHTERZIJDE >

Dinerkaart

VERVOLG

HOOFDGERECHTEN 

Truffelburger € 14,50
100% Rund, truffelcrème, zongedroogde tomaten, 

parmezaanse kaas en friet met mayonaise

Surf & Turf € 23,50
Runder entrecôte met knoflookgamba’s, portsaus, groene groentes

en friet met mayonaise 

Kabeljauwhaasje € 23,50
Met vongole, garnalen-knoflooksaus, groene groentes en friet met mayonaise 

Pasta vongole € 22,50
Verse spaghetti met vongole, rode peper, knoflook, witte wijn en parmezaanse kaas 

Pasta pesto € 16,50 (Vega)
Verse spaghetti met pesto, gekleurde cherrytomaten, pijnboompitten, 

olijven en parmezaanse kaas

DESSERT
Chocolade dessert € 8,50

Chocolade mousse, chocolade ijs, slagroom en zomerfruit

Citroen kokos cheesecake € 9,50 
Frisse cheesecake met een bodem van speculaas, kokos en lemon curd

Appeltaart koud of warm met slagroom / Nougatine ijstaart € 4,00

Taart van de week € 4,00 
Vraag een van onze medewerkers

Kaasplankje € 9,50
Vier soorten kaas, blauwe druiven, appelstroop en vijgenbrood

Diverse coffee € 7,00
Irish coffee, Italian coffee, French coffee en

Spanish coffee

        

LUNCH TOT 17.00 UUR, DINER VANAF 17.00 UUR

Menu



Borrelkaart

GEBAK

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

Taart van de week / Nougatine ijstaart € 4,00
Vraag een van onze medewerkers

BORREL

Bitterballen € 8,00
10 rundvlees bitterballen met mosterd

Bittergarnituur € 9,00
10 gemengde snacks met mayonaise en curry

Butterfly garnalen € 8,50
10 Garnalen in een krokant jasje met chilisaus

Vegetarische vlammetjes € 9,50
10 pikante vegetarische miniloempia

Nacho’s € 9,50
Nachochips met salsa saus, avocadosmash, gesmolten kaas, lente-ui en crème fraiche

Nacho deluxe € 12,50
Nachochips met Pulled chicken, jalapeno peper, avocadosmash, cheddar kaas, 

lente-ui en crème fraiche

Breekbrood € 9,50
Brood met huisgemaakte salades

Plankje gezellig € 9,50
Jonge kaas, salami, olijven, dipstokjes en aioli

SALADES

Vis € 15,00
Gerookte zalm, knoflook gamba’s, tonijnsalade, 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

Vitello tonato € 15,50
Zacht gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise, tataki van tonijn, gerookte amandelen en oude kaas

Salade Burrata € 13,50
Burrata met gekleurde tomaatjes, pesto, balsamico en pijnboompitten

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

Truffelburger € 14,50
100% Rund, zongedroogde tomaten, truffelcrème, parmezaanse kaas en friet met mayonaise

  

  

        

  

  

        

  

Lunchkaart

SOEPEN 

Tomatensoep € 6,50
Parmezaanse kaas en pesto

Lente-ui soep € 6,50
Lente-ui en ham

Vissoep € 8,50 
Gevuld met garnalen, vongole en bieslook roomkaas

BROODJES
KEUZE: WIT OF BRUIN

Carpaccio € 12,50
Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, 

zongedroogde tomaten en parmezaanse kaas

Gerookte zalm € 12,50
Gerookte zalm, bieslookroomkaas, rode ui, gerookte amandelen, komkommer

en basilicum-mayonaise

Geitenkaas € 11,50
Geitenkaas, bacon, walnoten, pijnboompitten, gerookte amandelen, avocadosmash, 

honing en balsamico

Pulled chicken € 11,50
Pulled chicken met coleslaw en BBQ-saus

Tonijnsalade € 9,50
Huisgemaakte tonijnsalade met appelkappertjes en gekookt ei 

Vitello tonato € 13,50
Zacht gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise, appelkappertjes, gerookte amandelen en oude kaas

SALADES 
(WORDEN GESERVEERD MET BROOD EN BOTER)

Carpaccio € 13,50
Rundercarpaccio met truffelcrème, pesto, pijnboompitten, pompoenpitten, 

parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten


