
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, crème fraîche en gesmolten kaas  

Borrelplank € 12,00 

Truffel fuet, camembert, gevulde peperdews, aioli, knoflookolijven en dipstokjes 

 

 

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  

Tom kha kai soep € 5,50 

Thaise kokos soep met kip 

Bisque € 8,50 

Gevuld met zeevruchten  

 

Maaltijd Salades 10.00 uur – 21.00 uur 

Salade Carpaccio  € 11,50    

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas  

Salade Geitenkaas € 11,50      

Geitenkaas met liefmans siroop, noten, croutons, rode ui en zongedroogde tomaten 

Salade Vitello tonato € 12,50 

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

gegrilde tonijn 

Salade Caprese € 11,00 

Tomaat, mozzarella, avocado, pijnboompitten, pesto en balsamico  

Salade vis € 13,50   

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

limoenmayonaise 

Salade Zomer € 12,50 

Gebakken kipfilet, aardbeien, pijnboompitten, feta en rode ui 

New Poké Bowl tonijn of zalm € 13,50 

Hawaiiaanse salade met sushirijst, mango, avocado, wakame, lente ui en edame bonen  

 



 

Broodjes wit / bruin 10.00 uur – 17.00 uur 

Broodje Carpaccio € 10,00  

Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 

Broodje Vitello Tonato € 10,50    

Kalfsvlees met tonijnmayonaise, appelkappertjes, Parmezaanse kaas en gerookte amandelen 

Broodje Serranoham € 9,50  

Serrano Ham met buffelmozzarella, pijnboompitten, rode ui, pesto en basilicummayonaise 

Broodje  Geitenkaas € 8,50          

Geitenkaas, liefmans siroop, zongedroogde tomaten, rode ui en noten  

Broodje  Tonijnsalade € 8,50 

tonijnsalade, rode ui, avocado, appelkappertjes en limoenmayonaise  

Broodjes Huisgemaakte Hummus €8,50 

Hummus, gegrilde groenten, rode ui en basilicummayonaise  

Broodje Pulled chicken €9,50 

Langzaam gegaarde kip met BBQ saus en nacho’s   

 

 

Club Kip € 10,50              

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

Club Zalm € 11,50 

Pita brood met gerookte gemarineerde zalm, eiersalade, rode ui, tomaat, komkommer en 

basilicummayonaise 

Grieks Broodje Kip € 10,50 

Grieks pita brood met gebakken kipfilet, tzatziki, rode ui, ijsbergsla en komkommer 

  



10.00 uur – 17.00 uur 

Warme Lunchgerechten  

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, truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse 

kaas 

Brood met Kroketten € 7,75  

Wit of bruin brood, twee Rundvleeskroketten, 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 

Luxe tosti Serranoham € 7,50 

Foccacia brood, serranoham, buffelmozzarella, rode ui, pijnboompitten en pesto 

Luxe tosti Geitenkaas € 7,50 

Foccacia brood, geitenkaas, rode pesto, zongedroogde tomaten en rode ui 

 

 

 

 

  



Lunch menu 10.00 uur – 17.00 uur 

 

 

Tomatensoep    

met pesto en Parmezaanse kaas 

Of 

Tom kha kai soep  

Thaise kokos soep met kip 

 

Broodje Serranoham   

Serranoham met buffelmozzarella, pijnboompitten, rode ui, pesto en basilicummayonaise 

Of 

Broodje  Tonijnsalade  

tonijnsalade, rode ui, avocado, appelkappertjes en limoenmayonaise  

 

 

Thee of Koffie 

 

 

€ 15,00 

 

 

 

 

 

 



Voorgerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

Tomatensoep € 5,50         

Met pesto en Parmezaanse kaas  

Tom kha kai soep €5,50 

Thaise kokos soep met kip 

Bisque €8,50 

Gevuld met zeevruchten  

 

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 

Steak tartaar €11,50 

Black Angus met kappertjes, zilveruitje, augurk, rode ui, kwartelei en  basilicummayonaise 

Bruschetta’s € 9,50 

focaccia met tomaat, knoflook, serranoham, buffelmozzarella, hummus, gegrilde groenten 

Gemarineerde knoflookgamba’s € 10,50 

Gamba’s op foccacia brood, antibiose, tomatengel en aioli 

Garnalencocktail € 10,50 

Noorse garnalensalade, appel, rode ui, cocktailsaus en gemarineerde knoflookgamba’s 

 

 

  



Hoofdgerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

Black Angus steak € 22,50 

Met whisky pepersaus en groene groentes 

Bavette €22,50 

Met rode uiencompote, choronsaus en groene groentes 

Kabeljauwfilet € 23,50 

Omringd door serranoham met Beurre Blanc, vongole schelpjes en groene groentes 

Zalmfilet € 18,50 

Met een laagje van rode pesto en groente groentes 

Schaal Mosselen of Gamba’s uit de oven € 19,50 

tomatensaus, knoflook, feta, en Parmezaanse kaas 

Pannetje mosselen € 20,00 

Met witte wijn of La trappe dubbel  

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met verse friet en mayonaise 

 

 

Tournedos € 25,50 

Met truffelrisotto, groene asperges en een truffeljus 

Pasta Vongole € 18,50 

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

Pasta Geitenkaas €16,50 

Verse pasta met geitenkaas, groene asperges, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en pesto 

Tarte Tatin gekarameliseerde sjalot €16,50 

geitenkaas, noten, rucola en liefmans siroop  

 

  



Menu Auberge  

€27,50 

Voorgerecht 

Bruschetta’s 

focaccia met tomaat, knoflook, serranoham, buffelmozzarella, hummus, gegrilde groenten 

Of 

Rundvlees carpaccio met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas 

Of 

Tomatensoep         

Met pesto en Parmezaanse kaas 

 

Hoofdgerecht 

Black Angus steak met whisky pepersaus en groene groentes 

Of 

Zalmfilet met een laagje van rode pesto en groente groentes 

Of 

Pasta Geitenkaas  

Verse pasta met geitenkaas, groene asperges, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en pesto 

 

Nagerecht 

Chocolade brownie met witte chocoladesaus, slagroom en rode vruchten  



Nagerechten 17.00 uur – 21.00 uur 

 

Brownie €7,50 

Chocolade brownie met witte chocoladesaus, vanille ijs slagroom en rode vruchten 

Yoghurt limoen panna cotta € 7,50 

Yohurt limoen panna cotta met aardbeiencompote in wodka en slagroom 

Marsmousse € 7,50 

Marsmousse met slagroom 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 

 


