
 

 

 

 

Bij de koffie 
Appeltaart € 4,25 

Brownie € 4,25 

Cheesecake 4,25 

 

Broodjes 
Carpaccio met truffelmayonaise, geroosterde     

nootjes en Parmezaanse kaas € 9,95 

Gewokte kip piri-piri € 9,75 

Gewokte ossenhaaspuntjes met teriyakisaus € 10,50 

Warme beenham met satésaus € 8,50 

Twee runderkroketten met mosterd € 7,00 

Huisgerookte zalm met avocado en                      

citroenmayonaise € 10,50 

Tonijnsalade € 9,75 

Gegratineerde geitenkaas met              

balsamicodressing en nootjes € 9,25 

Smashed avocado  met een gepocheerd eitje € 9,25 

Drie minibroodjes: gegrilde kip, huisgerookte zalm en 

carpaccio € 10,75 

12-uurtje: gebakken ei, kroket en soep € 9,50 

 

Clubsandwiches 
Gegrilde kip met bacon, tomaat en kaas € 10,50 

Huisgerookte zalm met avocado € 10,50 

Clubsandwich surf en turf: zachtgegaarde kalfslende 

en tonijnmayonaise € 10,50 

 

Eiergerechten 
Boerenomelet € 8,00 

Uitsmijter € 8,00 

Keuze uit ham, kaas of bacon 

 

Tosti’s 
Ham en kaas € 5,50 

Kip, tomaat en kaas € 6,50 

 

Soep 
Dagsoep € 6,00 

Met brood en kruidenboter 

 

 

Lunchproeverij 
Vanaf 2 personen, laat u verrassen                                   

door de Sous-Chef € 18,50 p/p 

Salades 
Met brood en kruidenboter 

Gerookte zalm met avocado en citroenmayonaise        

€ 12,50 

Gegratineerde geitenkaas met geroosterde nootjes, 

en balsamicodressing € 11,50 

Krokante kip met Parmezaanse kaas, bacon en frisse 

dressing € 12,50 

Tataki van runderhaas met bosui en Oosterse   

dressing € 12,50 

 

Koude gerechten 
Met brood en kruidenboter 

Carpaccio met truffelmayonaise, geroosterde nootjes 

en Parmezaanse kaas € 10,50 

Steak Tartaar met truffelmayonaise en een 

gepocheerd eitje € 10,50 

Warme gerechten 
Black Angus Hamburger met kaas, tomaat,            

bacon en friet € 13,50 

Kipsaté met friet € 13,50 

Gegrilde steak met friet en salade € 13,50 

 

Voor bij de borrel 
Bitterballen 8 stuks € 6,00 

Kaasstengels 8 stuks € 6,00 

Gemengd bittergarnituur 12 stuks € 8,00 

Gemengd bittergarnituur 20 stuks € 12,00 

Nacho’s met gesmolten kaas en tomatensalsa € 7,50 

Oude kaas met olijven € 7,50 

Brood met smeersels € 7,50 

Borrelplateau klein: bitterballen 6 stuks, kaas, worst, 

brood met kruidenboter € 12,50 

Borrelplateau groot: bitterballen 6 stuks, kaasstengels 

6 stuks, worst, kaas, olijven, brood met kruidenboter € 
15,00 

 


