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€

Oerbrood met smeersels

Tomatensoep 
Mascarpone en basilicum, met oerbrood

Soep van de dag
Seizoensoep, met oerbrood

Knoflookchampignons
Champignons in knoflook roomsaus, met oerbrood

Antipasti salade
Olijven, zongedroogde tomaten, artisjok, rode ui, feta, met oerbrood

Gamba’s piri piri
6 gamba’s gebakken in olijfolie, piri piri chili’s en knoflook, met oerbrood

Duo Vitello Tonato & Rundercarpaccio
Gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, carpaccio met spekjes, 
Parmezaanse kaas, kappertjes en pijnboompitten

Ossenhaas biefstuk
Rare tot medium rare gebakken biefstuk, vleesjus, Vlaamse frieten of gebakken aardappelen, 
witbrood en groene salade (eventueel te bestellen met kippenlevertjes, ui en spek + €3,50)

Trio van Vis
Zalm, kabeljauw en gamba’s, gebakken krieltjes, spinazie, witte wijnsaus

Gekonfijte eendenragout
Tagliatelle, balsamico, kerstomaten

Schnitzel
Bratkartoffeln, Speckbohnen, groene salade en een saus naar keuze: stroganoff, champignon-
room of saté

Chef’s Vega Burger 
Groenteburger met little gem, augurk, gebakken ui, kaas en friet

Groentestrudel
Seizoensgroente in bladerdeeg met bosuisaus en rijkelijke groene salade

Tofu salade 
Gegrilde tofu, couscous, bospaddenstoelen, paprika, ui

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

22,50

24,00

22,00

17,50

15,00

14,50

14,50

€

Bij het hoofdgerecht heeft u keuze uit extra friet, salade of seizoensgroente + €3,50

= vegetarisch



Citroen cheesecake

Semifreddo van Amaretto 

Dame Blanche

Vers fruit 
Met eventueel bolletje (vegan)ijs

Koffie Deluxe
Koffie of thee met lekkernijen van onze chef de patisserie Sonja

Kaasplankje
Diverse kazen, dadelamandelbrood, druiven, vijgenchutney, crackers en glaasje Port

Verrassing van de Chef (2 personen)

NAGERECHTEN

6,50

7,50

7,50

7,50

7,50

9,00

14,50

€

VOOR ONZE TOEKOMST

Tomatensoep
Met oerbrood

Scheepskroketje 
Ambachtelijk huisgemaakte runder-, groente of kaaskroketje  met een boterham of friet en 
saus

Macaroni 
Met tomatensaus en strooikaas

Kibbeling 
Met frietjes, ravigottesaus en frietsaus

Twee bolletjes ijs 
Met fruit of chocoladesaus en slagroom

Vers fruit 
Met eventueel slagroom

3,50

6,00

5,00

7,50

3,50

3,50

Voor een allergenen menukaart, vraag een van onze medewerkers.

€

= vegetarisch


