
Borrelen & snacken 10.00 uur – 21.00 uur 

Bitterballen € 7,00 

10 Bitterballen met mosterd 

Bittergarnituur € 7,00 

10 Gemengde snacks met mayonaise en curry 

Breekbrood met boter € 3,50 

4 Stukjes breekbrood met boter en aioli 

Plankje gezellig € 7,50 

Kaas, salami, olijven, dipstokjes en aioli 

Krokante kip hapjes € 7,00 

6 Kipfilet hapjes met een pittige cocktailsaus 

Nacho’s € 6,00 

Nacho’s met salsasaus, guacamole, créme fraîche en gesmolten kaas  

 

 

 

Bij de koffie 

Appeltaart € 3,75 

Appeltaart met slagroom warm of koud 

Nougatine ijstaart € 3,75 

Nougatine ijstaart met slagroom  



Soepen 10.00 uur – 21.00 uur 

Tomatensoep € 5,50         

Met pesto en Parmezaanse kaas  

Lente-uisoep € 5,50          

Met gerookte makreel  

Kerriesoep € 5,50        

Met frisse appel 

 

 

Salades 10.00 uur – 21.00 uur 

Salade Carpaccio  € 10,00    

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas  

Salade Geitenkaas € 11,00      

Geitenkaas met verse vijg, vijgencompote, walnoten, croutons, rode ui en zongedroogde tomaten 

Vitello tonato € 12,50 

Kalfsvlees met tonijnmayonaise, appelkappertjes, Parmezaanse kaas, gerookte amandelen en verse 

gegrilde tonijn 

Salade Caprese € 11,00 

Tomaat, mozzarella, avocado, pijnboompitten, pesto en balsamico  

Salade vis € 12,50   

Tonijnsalade, gemarineerde zalm, gerookte makreel, gamba’s, rode ui, gerookte amandelen en 

limoenmayonaise 

  



Broodjes wit / bruin 10.00 uur – 17.00 uur 

Broodje Carpaccio € 10,00  

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 

Broodje Seranoham € 9,50  

Seranoham met brie, pijnboompitten, rode ui, pesto en balsamico 

Broodje Vitello Tonato € 10,50    

Kalfsvlees met tonijnmayonaise, appelkappertjes, Parmezaanse kaas en gerookte amandelen 

Broodje  Geitenkaas € 8,50          

Geitenkaas, vijgencompote, verse vijgen, zongedroogde tomaten en walnoten 

Broodje  Gemarineerde zalm € 10,50 

Gemarineerde zalm met limoenmayonaise, appelkappertjes, pijnboompitten, rode ui en avocado 

  



Vincents classics 10.00 uur – 17.00 uur 

Club Kip € 10,50              

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

Boerenuitsmijter € 9,75      

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

Uitsmijter € 7,75           

Wit of bruin brood, drie gebakken eieren, spek of ham en kaas 

Uitsmijter carpaccio € 11,00           

Wit of bruin brood, drie gebakken eieren, carpaccio, truffelcréme, pijnboompitten en Parmezaanse 

kaas 

Brood met Kroketten € 7,75  

Wit of bruin brood, twee van Dobben kroketten, mosterd en roomboter 

Tosti € 5,25                

Wit of bruin brood, ham en kaas  

Tosti hawaii € 5,75          

Wit of bruin brood, ham, kaas en ananas 

 

 

 

  



Lunch menu 10.00 uur – 17.00 uur 

 

 

Tomatensoep    

Met basilicum, pesto en Parmezaanse kaas 

Of 

Lente-uisoep  

Met gerookte makreel 

 

 

Broodje Carpaccio   

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 

Of 

Broodje Geitenkaas 

Geitenkaas, vijgencompote, verse vijgen, zongedroogde tomaten en walnoten 

 

 

Thee of Koffie 

 

 

€ 15,00 

  



 

Voorgerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

Tomatensoep € 5,50         

Met pesto en Parmezaanse kaas  

Lente-uisoep € 5,50          

Met gerookte makreel  

Kerriesoep € 5,50        

Met frisse appel 

 

Salade Carpaccio  € 9,50 

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas  

Vitello tonato € 10,50 

Kalfsvlees met tonijnmayonaise, appelkappertjes, Parmezaanse kaas, gerookte amandelen en verse 

gegrilde tonijn 

Gerookte makreel tartaar € 9,50 

Gerookte makreel met gemarineerde cherry tomaatjes en wasabimayonaise 

Gamba taco’s € 8,50 

Taco met panko garnalen, rode ui en chili mayonaise 

Gemarineerde zalm € 8,50 

Gemarineerde zalm met geitenkaasmousse en sinaasappel vinaigrette 

Caprese taartje € 8,50 

Buffelmozzarella, tomaat, avocado, pijnboompitten, pesto en balsamico 

  



Hoofdgerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

Tournedos € 25,50 

Met gemarineerde knoflook gamba’s, portsaus en groene groentes 

Black angus steak € 22,50 

Met whiskey pepersaus en groene groentes 

Lamsfilet € 24,50 

Met een frisse marmelade van rode peper, mango en groene groentes 

Kabeljauwfilet € 23,50 

Omringd door seranoham met wittewijnsaus, vongole schelpjes en groene groentes 

Gamba pannetje € 17,50 

Pannetje gamba’s uit de oven, een saus van tomaat, knoflook, peterselie en feta met brood om te 

dippen 

Zalmfilet € 18,50 

Met buffelmozzeralla, tomaat en pesto uit de oven en groene groentes 

 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet en mayonaise 

 

Pasta vongole € 18,50 

Verse pasta met vongole schelpjes, witte wijn, ui, rode peper, peterselie en knoflook 

Pasta vega € 16,50 

Verse pasta met een tomatenmix, pijnboompitten, mozzarella, knoflook en pesto 

Kaasfondue € 15,00 

Smeuige Camembert met diverse dippers 

 

  



Menu Auberge  

€23,50 

 

Voorgerecht 

Kerriesoep met frisse appel 

Of 

Gerookte makreel tartaar met gemarineerde cherry tomaatjes en wasabimayonaise 

Of 

Rundvlees carpaccio met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas 

 

Hoofdgerecht 

Black angus steak met whiskey pepersaus en groene groentes 

Of 

Pannetje gamba’s uit de oven, een saus van tomaat, knoflook, peterselie en feta met brood om te 

dippen 

Of 

Pasta vega met een tomatenmix, pijnboompitten, mozzarella, knoflook en pesto 

 

Nagerecht 

Dame Blanche 3 bollen Belgische chocoladeijs met witte chocoladesaus en chocolademousse  



Nagerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

 

Dame Blanche € 7,50 

3 bollen Belgische chocoladeijs met witte chocoladesaus en chocolademousse 

Chocolade lasagne € 7,50 

Verschillende lagen van chocolade, oreo en gebrand eiwit  

Créme brulee  € 6,50 

Créme brulee met stroopwafelijs en rode vruchten 

Kaasplankje € 9,50 

Verschillende soorten kaas met appelstroop, druiven en notenbrood 

Appeltaart € 3,75 

Appeltaart met slagroom warm of koud 

Nougatine ijstaart € 3,75 

Nougatine ijstaart met slagroom 

 

 

Irish coffee € 5,50 

Koffie, Irish whiskey, suiker, slagroom 

Italian coffee € 5,50 

Koffie, Ammarretto, slagroom 

Spanisch coffee € 5,50 

Koffie, Likeur 43, slagroom 

French coffee € 5,50 

Koffie, Grand marnier, slagroom 

 


