
Lekker vooraf 
Bruchetta; serranoham, groene pesto, manchego  €    9,25

Bruchetta; spinazie, manchego, knoflook, pijnboompitten  €    10,50

Broodplankje; brood, truffel mayo,  €   8,50

tomatentapenade, groene pesto

Soepen & voorgerechten
Soep van het seizoen; met passend garnituur  €    5,50

Tomatensoep; vegan, spekjes of met balletjes  €    5,95 

Vissoep; rijkelijk gevuld, koriander  €    8,75

Verrassing van vlees €     7,50

Verrassing van vis €     7,50

Garnalen; 7 stuks, gebakken in knoflookolie,  €   9,95

koriander, lente ui en stokbrood

Carpaccio van rund; pesto, parmezaanse kaas, rucola,  €   12,50

zongedroogde tomaatjes een fijne noten- & zadenmix en foccacia 

Onze soepen & voorgerechten worden met brood & boter 

geserveerd. Optie koolhydraatbrood is mogelijk

rechten 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.       
           

                                                                          

De keuken is dagelijks open;
11:00 tot 16:00 uur voor lunch.
Diner serveren wij vanaf 17:00 uur van woensdag t/m 
zondag en wij nemen u bestelling aan op;
Woensdag – donderdag en vrijdag tot 19:30
Zaterdag tot 20:00 uur
Zondag tot 19:00 uur
                      

  

Hoofdgerechten
Kip saté; 3 stokjes, frites, satésaus, atjar, kroepoek €   11,95

Burger; Italiaanse bol black angus, tomaat, augurk,  €   17,50

cheddar, bacon, ijsbergsla, frites   

Pulled pork; Italiaanse bol, coleslaw, ijsbergsla,  €   15,50

bbq saus, frites 

Spare ribs;  knoflooksaus, frisse salade, frites  €   17,50

Vegetarische quiche; frisse salade, frites €   17,50

Tagliatelle;  vegetarisch €   15,50

Catch of the day €   21,50

Pasta garnalen; romige pestosaus, groene groenten,  €   21,50

tomaatjes

Verrassing van vlees €   19,95

Varkenshaas omwikkeld met bacon; groenten, frites, €   21,50

saus naar keuze *  

Malse biefstuk; groenten, frites, saus naar keuze * €   23,50

*Sausen; champignontruffel-  rode wijn-  peper-  

rozemarijn knoflooksaus

Desserts
Dame Blanche  €    7,50

IJscoupe €    7,00

Parfait €     8,50

Dessert du chef €     8,50

Menukaart

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.


