
Broodjes                        ………………………………………………………… 
Geserveerd op een witte of bruine pistolet. Wenst 
u een waldkorn (€ 1,50) of een Ciabatta (€ 1,25) 
dan brengen wij hiervoor een meerprijs in 
rekening.  
Belegen kaas                                    €   3,75 
met mesclun, tomaat en komkommer 

Achterham                                       €   4,25                          
met mesclun, tomaat en komkommer 

Gezond                                              €    5,75 
met belegen kaas, achterham, mesclun, 
tomaat,  komkommer en gekookt ei 

Tonijnsalade                                    €   6,25 
met paprika,  rode ui  en mesclun 

Brie                                                     €   6,75 
uit de oven met spek en honing  

Carpaccio                                          €   7,75 
Basilicumpesto, spekjes, mesclun,  
oude kaas en pijnboompitten 

Gerookte zalm                                €   8,75 
met komkommer-dillespread, uitjes, 
mesclun, tomaat en komkommer 

Caprese                                              €   6,75 
Mozzarella, tomaat en basilicum 

Borrelgarnituren ………………………………………………………….. 
    Flesje nootjes                                      €    2,75 

Jong belegen kaas, 8 stuks            €     3,75  
met mosterd 
                                               
Rotterdamsche  
bitterballen, 8 stuks                         €    6,50 
met mosterd 

Kaastengels, 8 stuks                         €    6,75 
met chilisaus    
Mini frikandellen, 8 stuks              €   5,50 
met mayonaise 

Kipnuggets, 8 stuks                           €   6,50 
met chilisaus  

Vlammetjes, 8 stuks                         €    7,50    
met chilisaus 

Butterfly garnalen, 8 stuks            €    7,50 
met chilisaus 

Warm bittergarnituur,  
18 hapjes                                              €   13,50 
Selectie van warme bitterhappen 

Warm bittergarnituur XL,  
36 hapjes                                             €  27,00 
Selectie van warme bitterhappen

Eiergerechten …………………………………………………………… 
Uitsmijter ham of  kaas                     € 6,50       
drie gebakken eieren op wit of bruin brood 
Extra ham of kaas                                                  €    0,50 

Omelet                                                     €  6,50 
op wit of bruin brood 
Extra ham of kaas                                                 €    0,50 
                                                                              
Snacks …………………………………………………………… 
Bordje patat met mayonaise                              
klein                                                          €   4,25 
groot                                                         €   5,50                                    

Broodje rundvleeskroket                €   3,50 

Broodje frikandel                               €  3,00 

Hot Dog                                                  €  4,25 

Tosti kaas of ham en kaas               €   2,75 

Kiploempia                                           €   7,50 
geserveerd met een gebakken ei en 
pindasaus

Heeft u een bepaald 
dieet of een allergie?  

Meld het ons!



Voorgerechten* …………………………………………………………….. 
Tomatensoep                                      €   5,50 
met gehaktballetjes 

Uiensoep                                              €    6,25 
gegratineerd met oude kaas 

Rundercarpaccio                               € 12,75 
met basilicumpesto, spekjes, oude kaas,  
pijnboompitten en mesclun 

Gerookte zalm                                     € 14,50 
met mesclun, uitjes, citroen en kappertjes 

Salade Caprese                                     €  9,75 
tomaat,  mozzarella,  basilicumolie en mesclun 

als maaltijdsalade                                        € 12,75 

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

als  maaltijdsalade                                                   € 15,75       

Garnalenkroketjes                            € 10,00 
Twee garnalenkroketjes geserveerd met  
gefrituurde uien en remouladesaus 

*de voorgerechten worden geserveerd met een 
mini broodje en gezouten roomboter 

Side dishes* …………………………………………………………… 
Schaaltje friet                                     € 3,25 

Gebakken krieltjes                           € 4,75 

Gemengde salade                             € 4,00 
    Gemengde groente                           € 4,50 
Broodplankje                                      € 4,25 
vier mini broodjes met gezouten roomboter en  
kruidenboter 

*side dishes worden uitsluitend geserveerd in      
combinatie met een hoofdgerecht en zijn niet los te 
bestellen, 

  
Desserts …………………………………………………………… 
Tiramisutaart                                  €   6,50 
met kaneelijs en slagroom 

Aardbeienbavarois                        €   6,00 
met aardbeien en slagroom 

Gember met room                         €    5,75 

Vanille-ijs met advocaat              €   6,00 
met chocoladesaus en slagroom 

Kaasplank                                         €    9,95 
selectie van kazen geserveerd met  vijgendip, 
brood en walnoten

Hoofdgerechten ………………………………………………………….. 
Hamburger (165 gr.)                    € 13,50 
Black angus burger op een geroosterd broodje  
met tomaat, komkommer, rode ui, kaas, spek en 
een gebakken ei, geserveerd met patat en mayonaise 

Kipdijsaté 
met pindasaus, friet, mayonaise en kroepoek 
twee stokjes                                           € 11,50 
drie stokjes                                                € 14,50 

Ossenhaaspuntjes                         € 19,50 
met krieltjes, gemengde groente en  
champignonroomsaus 

Kalfsentrecote                                € 21,50 
met krieltjes, haricots verts en pepersaus 

Kabeljauw                                        € 21,50 
op de huid gebakken met spinazie, krieltjes en  
witte wijnsaus  

Gamba’s                                            €  19,50 
vier gegrilde gamba’s, gemarineerd in knoflook 
en chilisaus geserveerd met patat en gemengde groente 

Vegetarische ravioli                      € 15,75 
gevuld met ricotta,  geserveerd met truffel- 
roomsaus , spinazie en champignons 

Heeft u een bepaald dieet 
of een voedselallergie? 

Laat ons dit weten!


