
AVONDKAART
Voor ger echten

TOMATENSOEP
met pestoroom en mozzarella

7

CARPACCIO VAN WEIDERUND 
vers gesneden rundercarpaccio met een 

huisgemaakte pesto, spekjes, sjalot, bieslook,  
parmezaanse kaas en rucola

11

BIETENCARPACCIO
carpaccio van biet met een stroop appel en aceto 

balsamico, walnoten, gemarineerde rode biet, 
geitenkaas en rucola

PROEVERIJ CARPACCIO
drie kleine carpaccio van zalm, rund en bieten

15

17.00
-

22.00

10

CHARCUTERIE
proeverij van diverse vleeswaren, met gemarineerde 

olijven en knoflookbrood. Voldoende voor 2 
personen

CARPACCIO VAN ZALM
met sumack en limoen mayonaise, gehakte scampi, 

sjalot en veldsla

14

CEASAR SALADE
heerlijk verse salade met little gem, gegrilde kip, 

knoflook, croutons, en parmezaanse kaas met een 
romige dressing

11

16,5

KINDERGERECHTEN

KINDERGERECHT
kroket, kip nuggets of mini burger (+1) met frites, 

appelmoes en mayonaise

8

KINDERIJSJE 3,5

TOMATENSOEP 3,5

Voor kindergerechten besteld door 
volwassenen geldt een meerprijs

GAMBAKOEKJES
huisgemaakte gamba koekjes met een vietnamese 

salade en een licht pittige dipsaus

9

THAISE CURRY
heerlijke verse vietnamese curry met gemarineerde 

kip, geroosterde pompoen en huisgemaakte 
soerendang en emping

ook vega verkrijgbaar

18

HOOFDGERECHTEN
FISH AND CHIPS

krokant gebakken kabeljauwfilet met vadouvan 
kruiden, huisgepickelde groenten geserveerd met 

verse frieten met piccalilly mayonaise

18

MARROKAANSE KIP COUSCOUS
couscous met een creme van geitenkaas, geroosterde 

paprika geserveerd met gemarineerde kippendijen

ook verkrijgbaar met vegakofte

17,5

16

BURGERS

OOSTERSE VISBURGER
licht pittig met een wakame salade en sesam 

mayonaise geserveerd met verse frieten met furikake 
zout en een oosterse mayonaise

18,5

RUNDERBURGER
met truffel mayonaise, rillete van spek en 

knolselderij, little gem sla op een vers brioche 
broodje, geserveerd met verse frieten met truffel 
mayonaise, oregano, zout en Parmezaanse kaas

17,5

KEKBURGER
met gegratineerde geitenkaas, walnoten, geroosterde 
groentes en rucola geserveerd met verse frieten met 

limoen/chili mayonaise 

18

DESSERTS

IJSKHO
heerlijke ijscoupe met slagroom en diverse toppings

9

PANNA COTTA
met roodfruitcompôte en bosvruchten sorbetijs

8

CREME BRULEE
witte chocolade creme brulee met chocolade 

roomijs

8,5

15

DIRTY FRIES
keuze uit limoen, truffel en piccalilly

5

CHOCOTAART MET IJS 7,5

BLONDIE MET IJS 7,5

CEASAR SALADE
heerlijk verse salade met little gem, gegrilde kip, 

knoflook, croutons, en parmezaanse kaas met een 
romige dressing

15

BROOD MET KRUIDENBOTER 4,5
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