Soepen (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
Licht gebonden courgettesoep met een bite

€ 5,50

geserveerd met kruiden croutons

Soup factory
€ 5,50

wisselende zomerse soep

Salades
(van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
De basis van alle salades bestaat uit mesclun, ui, tomaat, olijven,
komkommer en pittenmix, geserveerd met brood.

Salade biefstukpuntjes

€ 12,50

met taugé, bosui, pistachenoten, prei, rode peper en een Japanse dressing

Salade van gewokte gamba’s

€ 12,50

met taugé, bosui, prei, sjalot, rode peper, en een Japanse dressing

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 12,50

met hazelnoten, Parmezaanse kaas, rode ui en een honing-mosterd dressing

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten (vanaf 12 uur te bestellen)

Rundercarpaccio

€ 11,50

met mesclun, olijven, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pesto dressing

Huisgerookte zalm

€ 10,50

mini pita met huisgerookte zalm, rode ui, kappertjes en tzatziki

Thaise visspiesjes

€ 8,00

met een dip van chili en salade van taugé en pinda

Quinoa salade

€ 7,50

met avocado, gegrilde groenten en walnoten

Wet ’n Wild starter vanaf 2 personen (prijs per persoon)

€ 12,50

samenstelling van verschillende voorgerechten

Pokebowl

€ 9,75

sushirijst met tonijn, komkommer, avocado, Japanse rettich, Edamame,
zeewier salade, mais, wortel en een sesam dressing met furikake

Kindergerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Kindermenu

€ 7,50

friet, tomaat, komkommer en een snack naar keuze

Spaghetti Bolognese

€ 7,50

Biefstukpuntjes
met friet, tomaat en komkommer

€ 9,50
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen)
Kipsaté

€ 14,50

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

XXL Hamburger

€ 16,00

met spek, ui, Cheddar kaas, augurk, tomaat, komkommer, sla, mayonaise
en barbecuesaus, geserveerd met friet

Runder entrecote (circa 300 gram)

€ 23,00

voor de echte vleesliefhebber van de grill geserveerd met jus van gepofte knoflook en friet

Hollandse kogelbiefstuk

€ 17,50

Met gegrilde groenten en jus van rozemarijn geserveerd met friet

Chefs special; wisselende special van de chef-kok

€ 17,50

Gebakken zeebaarsfilet

€ 18,50

geserveerd op een risotto van rode bieten met blanke botersaus en peterselie

Gegrilde zalmfilet
met noedels en geroerbakte groenten, geserveerd op een hete steen

€ 18,50

Thaise vega green curry

€ 14. 50

Met jasmijnrijst

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Desserts (vanaf 12 uur te bestellen)

Witte chocolade cheesecake

€ 6,50

met frambozen en vanille ijs

Huisgemaakte suikerwafel

€ 7,75

met zomerkoninkjes en gele room met slagroom

Crème brûlée

€ 6,50

met Baileys en pure chocolade sorbetijs

Vers fruit en sorbetijs

€ 7,50

Framboos, mango en ananas sorbetijs met krokante ananas

Grand dessert vanaf 2 personen (prijs per persoon)

€ 9,50

Verzameling van verschillende kleine dessert gerechtjes

Kinderijsje

€ 3,50

twee bolletjes vanille ijs met Smarties en slagroom

Heeft u een allergie? Meld het ons!

