Hoofdgerechten

Voorgerechten

Kindergerechten

Carpaccio
truffel / rucola / parmezaan / pijnboompitjes

11,50

Gamba
parelgort / bisque / prei

17,75

Tataki tonijn
soja / wasabi / rijst crumble / wakame

11,50

Kipsaté
satésaus / javaantjes / atjar / cassave

Vegetarisch voorgerecht
seizoensgerecht

7,50

Oosterse buikspek
buikspek / taugé / pompoen

10,25

Gamba’s Pil Pil
knoflook / chili / brood om te soppen
Wildpaté
uienmarmelade / brioche / truffel / bitterballetje rendang

9,50

11,50

Soepen

Soep
een klein kopje tomatensoep

3,50

15,50

Pannenkoek
keuze uit naturel, kaas, appel of spek

6,50

Zeebaars
pasta / salsa verde / gepofte paprika

17,50

Frietje met snack
keuze uit kroket of frikandel

6,00

Hamburger 200 gram
spek / cheddar / sla / tomaat / burgersaus / brioche / friet

15,00

Hazenpeper
paddenstoel / fijngarnituur

18,50

Zalm
spinazie / hollandaise saus / venkel

17,50

Lady steak 150 gram
saus naar keuze: peper / paddenstoel / kruidenboter

22,50

Bavette 180 gram
pommes fondant / bearnaise saus

Bospaddenstoelen
bospaddenstoelen / truffel / bosui / room

5,50

Tournedos 200 gram
saus naar keuze: peper / paddenstoel / kruidenboter

Tomaat
pomodori / crème fraîche / kruiden

5,50

Seizoensgerecht
verrassing / vegetarisch

Soep van de maand
vraag onze medewerkers naar de soep van de maand

5,50

Dame Blanche
vanille ijs / chocoladesaus / slagroom

5,50

Crème Brûlée

5,75

Coupe Smaakvol
ijs / krokant / sausje

5,75

Brownie
vanille ijs / slagroom

5,75

23,00

Assortiment kazen
kletzenbrood / radijs / membrillo

7,25

26,50

Kinderijsje
een lekker versierd bolletje ijs

2,00

16,00

Borrelkaart

Verrassingsmenu
Geef aan wat je wel en niet lust

Al onze voorgerechten en soepen worden
geserveerd met aioli en kruidenboter.
Heeft u speciale
dieetwensen of
bent u ergens
allergisch voor?
Raadpleeg onze
medewerkers.

3 gangen verrassingsmenu

27,50

4 gangen verrassingsmenu

35,00

5 gangen verrassingsmenu

42,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en seizoenssalade.

Dessertkaart

Breekbrood
aioli / kruidenboter / truffel maynonaise

4,50

Bitterballen - 8 stuks

6,50

Bittergarnituur - 12 stuks

9,00

Nacho’s
tomatensalsa / guacamole / cheddar

5,50

Plateau Smaakvol
rondje kaart / van alles wat

2 pers. 14,50

Kaas loempia’s - 8 stuks

7,50

Chicken Wings - 8 stuks

6,50

Butterfly Garnalen - 8 stuks

7,50

