Voorgerechten
Taartje van Makreel – appel, bietjes, bosui, chili mayo, krokante kappertjes

€ 9,50

Kip cajun salade – komkommer, paprika, rode ui

€ 9,50

Verrassing van de week

€ 9,50

Garnalen – gebakken in knoflookolie, ciabatta, koriander, lente ui

€ 10,75

Huisgemaakte grove paté, seranoham, dadelcrème, focaccia

€ 11,00

Carpaccio van rund – pesto, parmezaan, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes,
rucola, focaccia

€ 12,50

Salades
Salade – quinoa, feta, paprika, rode ui, komkommer, rode ui dressing

€ 11,00

Salade – kip, mango chutney, bosui, gele paprika, pijnboompitjes, koriander

€ 11,75

Salade – seranoham, geroosterde pompoen, lauwwarme geitenkaas, komkommerlinten

€ 11,75

Salade – garnalen, bosui, limoen, koriander, komkommer

€ 11,75

Salade – gerookte zalm, garnalen, dille, wasabi saus

€ 11,75

Soepen
Tomatensoep – vegan, spekjes of balletjes

€ 5,50

Soep van het seizoen met garnituur

€ 5,50

Kippenbouillon – bosui, koriander, selderij, fijne noedels

€ 5,50

Vissoep – rijkgevuld, visfilets, garnaaltjes, koriander

€ 8,00

Onze voorgerechten – salades en soepen worden met brood & boter geserveerd.

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, zijn er uitzonderingen of allergenen waar wij rekening mee
dienen te houden, meld het aan de bediening, dan bespreken wij de dagverse mogelijkheden met u.

Hoofdgerechten
Catch of the day

€ 20,50

Mediterraans vispannetje – visfilets, garnaaltjes, ciabatta, frites

€ 19,50

Pasta – garnalen, romige pestosaus, groene groenten, tomaatjes

€ 20,50

Vegetarische quiche – frisse salade, frites

€ 17,50

Tagliatelle – vegetarisch

€ 15,50

Kip saté – 3 stokjes, frites, satésaus, atjar, kroepoek

€ 13,75

Broodje pulled pork– coleslaw, ijsbergsla, bbq saus, frites

€ 14,50

Hamburger – black angus, augurk, tomaat, cheddar, bacon, frites

€ 16,50

Spare ribs – knoflooksaus, salade, frites

€ 17,50

Verrassing van de week

€ 20,50

Varkenshaas omwikkeld met bacon – groenten, frites, saus naar keuze *

€ 20,50

Malse biefstuk – groenten, frites, saus naar keuze *

€ 22,50

*Sausen * champignontruffel- * rode wijn- * peper- * rozemarijn tijmsaus

Desserts
Dame Blanche

€ 6,50

Taartje van romige fruit parfait

€ 7,50

Verrassing van het seizoen

€ 7,50

Lekkernij van het huis

€ 8,50

