Soepen (vanaf 12 uur te bestellen)
Tom ka kai, Thaise kippensoep (licht pittig)

€ 5,50

Courgettesoep met een bite (veganistisch)

€ 5,50

Salades (vanaf 12 uur te bestellen)
De basis van alle salades bestaat uit mesclun, ui, tomaat, olijven,
komkommer en pittenmix, geserveerd met brood

Salade biefstukpuntjes

€ 9,75

met taugé, bosui, komkommer, tomaat, pistachepitten, prei,
rode peper, olijven, ui, mesclun en een Japanse dressing

Salade van gewokte gamba’s

€ 9,50

met taugé, bosui, prei, sjalot, rode peper, komkommer,
tomaat, olijven, ui, mesclun en een Japanse dressing

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 8,25

met hazelnoten, Parmezaanse kaas, mesclun, zongedroogde tomaat,
komkommer, rode ui, olijven en een honing-mosterd dressing

Caesar salade

€ 8,50

met Romeinse sla, gerookte kip, croutons, Parmezaanse kaas en ei

Salade gegrilde aubergine

€ 8,75

met quinoa, mesclun, ei, boontjes, tomaat, feta en een kruiden dressing
Maaltijdsalade meerprijs (met brood) € 4,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Rundercarpaccio

€ 11,50

met mesclun, zongedroogde tomaat, olijven,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pestodressing

Huisgerookte zalm

€ 12,50

met kruiden soesjes en dille crème fraîche

Gamba’s aïoli

€ 10,50

met knoflook, rode peper, olijfolie en rustiek brood

Gerookte kalfsmuis

€ 10,00

met aardappelchips, olijven mesclun en truffeldressing

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen)
Kipsaté

€ 14,50

met kroepoek, salade, atjar, seroendeng, geserveerd met friet

XXL Hamburger

€ 16,00

met spek, ui, champignons, kaas, barbecuesaus, geserveerd met friet

Wet ’n Wild ribs

€ 17,50

met barbecue- en knoflooksaus, geserveerd met friet

Hollandse kogelbiefstuk

€ 17,50

met rozemarijnjus, roergebakken groenten, rozemarijn mayonaise,
geserveerd met friet

Gegrilde zalmfilet

€ 18,50

geserveerd op tagliatelle met een witte wijn botersaus en groentelinten
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Courgettie

€ 14,50

met walnoot tapenade en rucola

Kindergerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Kindermenu

€ 7,50

friet, tomaat, komkommer en een snack naar keuze

Pizza Margherita

€ 7,50

Spaghetti Bolognese

€ 7,50

Desserts (vanaf 12 uur te bestellen)
Cheesecake

€ 6,50

met zomerfruit

Huisgemaakte suikerwafel

€ 7,75

Met verse aardbeien en room

Churros

€ 6,50

met een witte chocolade dip en een bolletje vanille ijs

Mojito-ijs

€ 7,00

met verse aardbeien en een vleugje rum

Drie soorten sorbetijs

€ 6,50

mango, aardbei en meloen met vers fruit

Kinderijsje

€ 3,50

twee bolletjes vanille ijs met Smarties en slagroom
Heeft u een allergie? Meld het ons!

