
Broodjes                        tot 17:00 uur ………………………………………………………… 
Jong belegen kaas                          €   3,75 
met grove mosterd, veldsla, tomaat en komkommer 

Tonijnsalade                                    €   5,90 
met paprika,  rode ui , ei  en mesclun 

Brie                                                     €   4,95 
uit de oven met spek en honing  

Carpaccio                                          €   6,75 
Basilicumpesto, spekjes, rucola, Parmezaan en  
pijnboompitten 

Gerookte zalm                                €   8,25 
met komkommer-dillespread, uitjes, peterselie, 
crème fraîche en mesclun 

Caprese                                              €   4,75 
Mozzarella, tomaat en basilicum 

Bovenstaande broodjes worden standaard op een witte 
pistolet geserveerd. Wenst u een waldkorn (€ 1,00) of een 
Italiaanse bol (€ 1,25) dan brengen wij hiervoor een 
meerprijs in rekening.  

Jockey Club Sandwich                 €   9,50 
Geroosterd maisbrood met gerookte kip,  
brie, chilimayonaise, spek, tomaat, sla, 
gekookt ei en komkommer 

Lekker snaaien ………………………………………………………….. 
    Flesje nootjes                                       €   2,50 

Jong belegen kaas, 8 stuks              €   3,75  
met mosterd 
                                                 
Gelderse worst, 8 stuks                   €   3,50 
met mosterd  

Rotterdamsche  
bitterballen, 8 stuks                          €   5,50 
met mosterd 

Kaastengels, 8 stuks                         €   6,00 
met chilisaus  

Kipnuggets, 8 stuks                           €   6,50 
met chilisaus  

Samosa, 4 stuks                                  €   6,50    
Vegetarische groente-kerrie loempia’s 
met chilisaus 

Mini Yakitori, 8 stuks  v                  €   8,50 
Japanse kipsaté met pindasaus 

Snaaibord, 18 hapjes                       €  12,50 
Selectie van warme en koude borrelhapjes 

Snaaibord XXL, 36 hapjes            €  27.50 
lekker veel hapjes voor bij de borrel met o.a.  
warme en koude hapjes, nootjes en tortillachips 

Boerenlandbrood                             €  16,50 
Geserveerd met Tagaische olijven, serranoham,  
diverse tapenades en cournichons (per 2 personen)

Snacks ………………………………………………………… 
Bordje patat                                   €   4,00 
met mayonaise 

Broodje Rotterdamsche  
Rundvleeskroket                          €   3,25 

Broodje frikandel                         €   2,75 

Twee garnalenkroketjes            €   6,50 
met toast en remouladesaus  

Tosti kaas of ham en kaas         €   2,75 

Heeft u een bepaald 
dieet of een allergie?  

Meld het ons!



Voorgerechten …………………………………………………………….. 
Tomatensoep                                        €   4,50 
met gehaktballetjes en basilicumroom 

Rundercarpaccio                                  € 11,75 
met basilicumpesto, spekjes, Parmezaan,  
pijnboompitten en rucola 

Vitello Tonnato                                    € 13,25 
kalfsmuis met tonijnmayonaise, appelkappertjes,  
rucola, anjovisfilets en olijfolie 

Gerookte zalm                                      € 13,25 
met mesclun, uitjes, peterselie, citroen en  
appelkappertjes 

Salade Caprese                                      €  9,75 
ijsbergsla, Romatomaat,  mozzarella, basilicum 
en basilicumolie 

Caesar salade                                        € 12,75 
Romaanse sla met spekjes, croutons,  
ansjovisfilets, gerookte kip, ei en olijfolie  

*Geserveerd met boerenlandbrood           €   3,50 
  en gezouten boter 

Heeft u een bepaald dieet 
of een voedselallergie? 

Laat ons dit weten!

Hoofdgerechten …………………………………………………………… 
Hamburger (200 gr.)                      € 12,50 
100% rundvleesburger op een geroosterd broodje  
met tomaat, komkommer, rode ui, cheddar en spek, 
geserveerd met patat en mayonaise 

Kipsate (180 gr.)                               € 12,50 
met pindasaus, friet, mayonaise en kroepoek 

Varkenshaasmedaillons                € 17,50 
 met krieltjes haricots verts en champignonroomsaus 

Kogelbiefstuk                                    € 19,50 
met krieltjes, haricots verts en pepersaus 

Zalm                                                      € 18,50 
met krieltjes, gemengde salade en bearnaisesaus  

Tagliatelle 4 kazen                            € 12,75 
met gorgonzola, peccorino, Parmezaan,  
cheddar, spinazie en bospaddestoelen  

Extra side dishes* …………………………………………………………… 
Schaaltje friet                                     €  3,00 
                                            
Gebakken krieltjes                           €  4,50 

Gemengde salade                              €   3,75 

Haricots verts                                    €   3,00    
* side dishes worden alleen geserveerd in 

combinatie met een hoofdgerecht 

Extra mayonaise, ketchup of mosterd € 0,50 

Kindermenu (t/m 12 jaar) …………………………………………………………… 
Kopje tomatensoep                           €   3,50 
met gehaktballetjes                              

Patat met een frikandel                   €  6,00 
met mayonaise  

Patat met een kroket                        €   6,50 
met mayonaise 

Patat met kipnuggets                        €   7,50 
met mayonaise 

*extra appelmoes                                        €   1,50 

Kinderijsje                                            €   3,50 
Twee bolletjes ijs met slagroom 

Desserts …………………………………………………………… 
Tarte tartine van appel                    €   6,50 
geserveerd met appelsorbet en vanillesaus 

Trifle                                                       €   6,00 
Panna cotta roomkaas, yoghurt panna cotta,  
cassiscreme en mandarijngelei 

Omgekeerde Dame Blanche          €   5,50 
Chocoladeijs met vanillesaus en slagroom

 Regelmatig verschijnen op  het 
televisiescherm onze 

dagaanbiedingen


