
Dinerkaart

GERECHTEN

Hoofdgerecht € 21,50

2 Gangen € 28,50
Voorgerecht/soep en een hoofdgerecht.

3 Gangen € 34,50 
Voorgerecht/soep, een hoofdgerecht en dessert.

4 Gangen € 38,50 
Voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert.

SOEPEN
Tomatensoep

Met parmezaanse kaas en pesto.
- 

Pompoensoep
Met crème fraiche en chilipeper.

- 
Bospaddenstoelensoep

Met gemengde bospaddenstoelen, lente ui en spekjes.

VOORGERECHTEN 

Carpaccio met truffel crème
Met pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, zongedroogde tomaten en parmezaanse kaas.

Gerookte makreeltartaar 
Met knoflookgamba’s, rode ui, zoetzuur van komkommer en limoenmayonaise.

Gamba’s pil pil  
Met knoflookboter en rode ui uit de oven geserveerd met brood en aioli.

- Knoflookbrood met gorgonzola of brie
Met vijgenchutney, stoofpeer, walnoten, appelstroop en kruim van cashewnoten.

VERVOLG ZIE ACHTERZIJDE >

HOOFDGERECHTEN 

Diamanthaas 
Met keuze uit pepersaus, gorgonzolasaus of truffeljus, 

bospaddenstoelen, gemengde groentes en friet met mayonaise. 

Gemarineerde Runderspies 
Met truffeljus, gemengde groentes en friet met mayonaise.

Runderstoofpotje met Bockbier
Met abrikoos, rode kool en friet met mayonaise.

Vis trio, 3 soorten vis 
Met witte wijnsaus, zeekraal, gemengde groentes, zongedroogde tomaten, 

cashewnoten en friet met mayonaise.

Zeebaars op de huid gebakken
Met een gamba spiesje, groene asperges en knoflookspaghetti.

Pasta aglio e olio, Gamba’s 
Met knoflook, rode peper en parmezaanse kaas.

Pasta gorgonzola
Met bospaddenstoelen, groene asperges, walnoten, parmezaanse kaas en lente ui.

BURGERS
(ALLE BURGERS WORDEN GESERVEERD OP EEN BRIOCHE BROODJE MET FRIET EN MAYONAISE).

American burger € 16,50
Runder hamburger met tomaat, pittige cocktailsaus, augurk, ui, cheddar kaas.

Truffelburger € 16,50
Runder hamburger met truffelsaus, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten.

Vegetarische Cajun burger € 16,50
Met pittige cocktailsaus, tomaat, augurk, ui, cheddar kaas.

DESSERT
Chocolade lava cake met stroopwafelijs en slagroom

Gegrilde ananas met karamel, slagroom en witte chocoladeijs
Kaasplankje met 3 soorten kaas, vijgenbrood, appelstroop en blauwe druiven

Home made Pie vraag aan de bediening € 5,50 
Vraag aan de bediening wat onze koks hebben gemaakt.

Nougatine ijstaart van Godfried de Vocht  € 4,50

LUNCH TOT 17.00 UUR, DINER VANAF 17.00 UUR

Herfst a la Carte
Menu



Borrelkaart
TAART

Home made Pie € 5,50

Nougatine ijstaart € 4,50
Van Godfried de Vocht. 

BORREL

Bitterballen € 8,00
10 rundvlees bitterballen met mosterd.

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

Vlammetjes € 9,50
10 gekruide Indische vlees loempia’s met chilisaus.

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

Breekbrood € 8,50
Brood met truffel crème, aioli en krabsalade.

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

Frans plankje € 13,50
Brie, gorgonzola, fuet, aioli, toastjes, breekbrood, en druiven.

Snackplateau  € 13,50
5 Bitterballen, 5 Vegetarische loempia’s, 5 Chickenwings,

met mosterd en chilisaus.

SALADES

Herfstsalade met gorgonzola of brie € 13,50
Stoofpeer, vijgenchutney, walnoten, gerookte amandelen, cashewnoten, 

bospaddenstoelen en appelstroop. 

- Hete kip ketjap € 13,50
Huis gemarineerde kip met ananas, cashewnoten, rode ui en pittige cocktailsaus. 

WARME LUNCHGERECHTEN
  

Club kip € 13,50
Met 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 truffel crème, pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, 

zongedroogde tomaten en parmezaanse kaas. 

Boerenuitsmijter € 11,50
Wit of bruin brood met ham, kaas, spek, paprika, champignons en ui. 

Rundvlees kroketten € 9,50
Wit of bruin brood met kroketten, mosterd en roomboter.

American burger € 16,50
Runder hamburger met tomaat, pittige cocktailsaus, augurk, ui, cheddar kaas en 

friet met mayonaise.

Truffelburger € 16,50
Runder hamburger met truffelsaus, parmezaanse kaas, 

zongedroogde tomaten en friet met mayonaise.

Vegetarische Cajun burger € 16,50
Met pittige cocktailsaus, tomaat, augurk, ui, cheddar 

kaas en friet met mayonaise.

Lunchkaart

SOEPEN 

Tomatensoep € 6,50
Met parmezaanse kaas en pesto.

- Pompoensoep € 6,50
Met crème fraiche en chilipeper. 

- Bospaddenstoelensoep € 6,50 
Met gemengde bospaddenstoelen, lente ui en spekjes. 

BROODJES

KEUZE: WIT OF BRUIN

Carpaccio met truffel crème € 12,50
Pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, zongedroogde tomaten en 

parmezaanse kaas. 

Gerookte makreel € 12,50
Krabsalade, rode ui, gerookte amandelen, komkommer en limoenmayonaise.  

Gorgonzola of Brie € 12,50
Stoofpeer, bospaddenstoelen, vijgenchutney, walnoten en appelstroop.

- Hete kip ketjap € 12,50
Huis gemarineerde kip met ananas, cashewnoten, rode ui en pittige cocktailsaus. 

SALADES 

(WORDEN GESERVEERD MET BROOD EN BOTER)

Carpaccio met truffel crème € 13,50
Pesto, pijnboompitten, gerookte amandelen, zongedroogde tomaten en 

parmezaanse kaas. 

- - Vis met gerookte makreel € 15,00
Krabsalade, knoflookgamba’s, druiven, rode ui, sojabonen en limoenmayonaise.  

- 


