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LUNCH-DINER
Salades / Salads
Caesar salade            €16,90
Sla met kipfilet, ei, krokant spek, ansjovis, croutons en ansjovis vinaigrette 
Lettuce with chicken breast, egg, bacon, anchovy, croutons served with anchovy vinaigrette

Vissalade / Fish salad                   €17,90
Rijkelijk gevuld met forel, gerookte zalm, Noorse garnalen en makreelsalade 
Richly filled with trout, smoked salmon, norwegian shrimp, mackerel, tuna salad  

Salade geitenkaas / Goat cheese salad                 €16,90
Geitenkaas uit de oven, walnoten, gemarineerde watermeloen, appel, honing
Goat cheese from the oven, walnuts, marinated watermelon, apple, honey

Poké Bowl met verse tonijn / Poké Bowl with fresh tuna                                                     €14,90
Met sushi rijst, gember, gebakken uitjes, edamamebonen, wakame, wasabi en sojasaus 
With Sushi Rice, ginger, fried onions, Edamame and wakame, wasabi and soy sauce

Huisgemaakte soepen / Homemade soups
Romige champignonsoep / Creamy mushroom soup
Met brood
With bread

Venkelsoep met Noorse garnalen / Fennel soup with Norwegian Shrimp
Met brood
With bread

Romige tomatensoep met basilicum / Creamy tomato soup with basil
Met brood
With bread

Tom kha kai  
Met brood

With bread

€ 6,90

€ 8,90

€ 6,90

€ 8,90
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Plukbrood / Pulled bread                      €7,50
Met aioli, kruidenboter, olijventapenade
With aioli, herb butter, olive tapenade

Carpaccio / Beef carpaccio                   €12,50
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, spek, parmezaan en rucola
With truffle mayonnaise, pine nuts, bacon, parmesan and rocket

Caprese                        €10,90
Met mozarella, tomaat, pesto en olijven olie
With mozarella, tomato, pesto and olive oil

Serranoham / Serrano ham                                                                                            €12,50
Op een bedje van rucola met galia meloen, rode bessen en balsamicostroop 
Served on a bed of rocket with galia melon, red current, and balsamic syrup 

Gamba’s pill pill / Gambas pill pill                  €14,50
Met brood 
With bread

Sashimi Tonijn / Tuna sashimi                                                       €11,90
Met wakame, wasabi en sojasaus
With wakame, wasabi and soy sauce

DINER
Voorgerechten / Starters

(de hele dag / all day)  
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Alle gerechten worden met friet geserveerd / All dishes are served with fries

Varkenshaas / Pork tenderloin                     € 21,90
Met een mosterd-tijm panade, verse groenten, uitgebakken spek, 
een crème van aardappel, champignons en een rode wijnsaus
With a mustard-thyme panade, fresh vegetables, bacon, a cream of potato, 
mushrooms served with a red wine sauce 

Entrecôte                                             €23,50 
Met verse groenten, een crème van aardappel, kruidenboter en chimichurri 
With fresh vegetables, a cream of potato, herb butter served with  chimichurri.

Rib eye                                   €23,90
Met verse groenten, een crème van aardappel en een rode wijnsaus 
With fresh vegetables, a cream of potato served with a red wine sauce 

Pepersteak / Pepper steak                            €22,50
Met verse groenten, een crème van aardappel en een pepersaus 
With fresh vegetables, a cream of potato served with a pepper sauce
  
Spare ribs            €19,90
Geserveerd met aioli, chilisaus, rauwkost en friet. Keuze uit zoet of pittig
Served with aioli, chili sauce, raw salad and fries. Choice between sweet and spicy

Schnitzel                                              €23,50
Met verse groenten en een champignonsaus
With fresh vegetables served with a mushroom sauce

Saté van varkenshaas / Satay of pork tenderloin        €17,90
Geserveerd met kroepoek, atjar tjampoer, friet en satésaus
Served with prawn crackers, atjar tjampoer, fries and Indonesian peanut sauce

Mega hamburger            €16,90
Met oude kaas, spek, salade en rode ui 
With old cheese, bacon, salad and red onion 

Hoofdgerechten vlees / Main courses meat

DINER (hele dag / all day)  
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Ravioli                    €18,90
Met verse groenten, parmezaan, oesterzwammen, rucola en een truffel roomsaus 
With fresh vegetables, parmesan, oyster mushroom, rocket served with a creamy sauce with truffle

Gegratineerde portobello / Baked Portobello mushroom                                          €17,90
Gegratineerd met geitenkaas, gevuld met groenten geserveerd met een crème van aardappel
Baked with goat cheese, stuffed with vegetables and served with a cream of potato

Citroenrisotto / Lemon Risotto                                                                                      €16,90
Met gepocheerde spinazie, gebakken champignons, crème fraîche en parmezaan
With poached spinach, fried mushroom, crème fraîche and parmesan     
  

Vegetarisch / Vegetarian

Alle gerechten worden met friet geserveerd / All dishes are served with fries

Gamba`s met oosterse saus / Prawns with a oriental sauce                              €22,90
Met citroen risotto, parmezaan en rucola salade       
With lemon risotto, parmesan and a rocket salad

Zeebaars filet / Sea bass fillet         €22,90
Met gebakken coquilles, verse groenten, crème van aardappel, Noorse garnalen 
en een beurre blanc
With fried scallops, fresh vegetables, cream of potato, Norwegian prawns 
served with beurre blanc

Gebakken Zalm / Fried Salmon                                                        €22,90
Met verse groenten, een crème van aardappel en een kruiden beurre blanc
With fresh vegetables, a cream of potato and a herb beurre blanc

Hoofdgerechten vis / Main courses fish

Kindermenu / Kids’ menu (tot 12 jr / until 12 yrs)

Geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise /
Served with fries, apple sauce and mayonnaise

Hoofdgerecht keuzes inclusief een kinderijsje                  € 6,50 
Maincourse choices including children’s ice cream

Kindermenu Frikadel / Dutch Meatroll 
Kindermenu Kroket / Dutch Croquette
Kindermenu Kipnuggets / Chicken Nuggets 
Kindermenu Kaassouffles / Cheese Souffles
Kindermenu Pasta met tomatensaus / Pasta with tomato sauce
Kindermenu Spare Ribs
Pannekoek / Pancake               € 6,50 
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