Lunch (van 11:00 tot
16:30)
Tomatensoep € 4,95
met room en huisgemaakte pesto
Soep v/h moment € 5,95
vraag naar de soep v/h moment
Tosti ham/kaas € 3,75
wit casino brood
Uitsmijter ham/kaas € 7,95
keuze uit wit of bruin vloerbrood
Italiaanse bol carpaccio € 8,95
met huisgemaakte truffelmayo
Brioche pulled chicken € 8,95
met huisgemaakte chilimayonaise
Broodje twee dobben kroketten €
6,95
keuze uit wit of bruin vloerbrood
Eigenwijze burger € 9,95
met truffelmayo, bacon en cheddar
Club sandwich € 8,95
club met diverse vleeswaren
Focaccia caprese € 7,95
met buffel mozzarella en
huisgemaakte pesto
Focaccia tonijnsalade € 6,95
heerlijke huisgemaakte tonijnsalade
Focaccia gerookte zalm € 8,95
met huisgemaakte kruidenmayonaise
Broodje geitenkaas € 8,95
Keuze uit bruin of wit vloerbrood
Broodje gebakken champignons €
8,95
met spek en gesmolten kaas

Salade’s (van 11:00 tot
21:30)
Salade geitenkaas € 11,95
verse bol geitenkaas van Meibloem

Hoofd (van 17:00 tot
21:30)

(alle hoofdgerechten worden
geserveerd met friet en salade naar
behoefte)

Kipsaté € 15,50
verse kipfilet met kroepoek en atjar

Dessert (van 11:00 tot
21:30)

Salade ossenhaas € 13,95
malse ossenhaaspuntjes

Eigenwijze megaburger € 15,50
burger met truffelmayo, cheddar en
bacon

Salade gamba’s € 13,95
heerlijke gepelde gamba’s

Spareribs € 17,50
Keuze uit zoete en pittige marinade

Dame blanche € 6,50
met heerlijke chocoladesaus

(al onze salades liggen op een bedje
van roergebakken groente en frisse
salade.)

Varkenshaas met champignonsaus €
18,95
lekkere haasje met romige saus

Sorbetijs met slagroom € 6,00
drie bolletjes sorbetijs

Vooraf (van 17:00 tot
21:30)
Tomatensoep € 4,95
met room en huisgemaakte pesto
Soep v/h moment € 5,95
vraag naar de soep v/h moment
Carpaccio € 8,95
met truffelmayo, rucola en
pijnboompitten
Gerookte zalm € 8,95
heerlijke gerookte zalm met
kruidenmayo
Buikspek € 9,95
langzaam gegaarde buikspek met
hoisinsaus
Steak tartaar € 9,95
op smaak gebracht met
worcestersaus
Tonijn sashimi € 9,95
dun gesneden tonijn met
wasabimayonaise
Garnalencocktail € 8,95
frisse cocktail met Hollandse garnalen

Ossenhaasspies met stroganoffsaus €
18,00
malse ossenhaas op een spies
Surf en turf € 18,00
dubbele gamba spies is ook mogelijk
Kogelbiefstuk € 18,95
met rode wijnsaus
Kalfsribeye met pepersaus € 21,95
malse steak met romige pepersaus

Crème brulee € 6,50
met een bolletje vanille-ijs

Trio dessert € 6,95
drie verschillende minidessertjes
Appeltaart € 6,00
met een bolletje vanille-ijs
New York cheesecake € 4,25
met aardbeiensaus
Chocolade brownietaart € 6,00
met een bolletje vanille-ijs
Red velvettaart € 6,00
met een bolletje bosvruchtenijs

Beenham met honingmosterdsaus €
18,50
lekker oerhammetje op het bot

Kinderijsje met slagroom € 4,95
heerlijk voor de kids

Zalmfilet € 18,50
op de huid gebakken met
hollandaisesaus

Borrel (van 11:00 tot
sluit)

Zeebaarsfilet met antibiose € 19,50
heerlijke filet voor de echte
visliefhebber
Vegetarische gyros € 15,95
gyros van paddenstoelen met
naanbrood

Broodplankje met smeersels € 4,95

Kindermenu v.a. € 6,50
kipnuggets, frikandel, kroket, saté of
spareribs

Nacho’s op eigen wijze € 6,00
8 Mini loempia € 6,00
8 Kaastengels € 6,00
8 Bittergarnituur € 6,00
8 Van dobben Bitterballen € 6,00
8 Vlammentjes € 6,00

8 Kip nuggets € 6,00
8 Truffel bitterballen € 7,00
8 Crunchy chicken bites € 8,00

Frisdrank:
Pepsi cola / Pepsi max € 2,50
Sinas / casis € 2,50
7-up € 2,50
Lipton ice tea / green € 2,50
Bitter lemon € 2,50
Ginger ale € 2,50
Tonic € 2,50
Rivella € 2,50
Crystal clear € 2,50
Melk € 1,50
Chocomel € 2,50
Fristi € 2,50
Limonade € 1,50

Sappen:
Verse jus € 2,95
Appelsap € 2,50
Tomatensap € 2,50

Water:
Sourcy rood € 2,50
Sourcy blauw € 2,50
Sourcy pure rood (0,75 cl) € 6,00
Sourcy pure blauw (0,75 cl) € 6,00

Warme dranken:
Espresso € 2,25
Dubbele espresso € 3,50
Koffie € 2,25
Cappuccino € 2,40
Koffie verkeerd € 2,40
Latte macchiato € 2,95
Espresso macchiato € 2,40
Thee € 2,25

Verse munt thee € 3,00
Verse gember thee € 3,00
Chai latte € 3,00
Warme chocomel (slagroom) € 3,50

Port ruby € 4,25
Port tawny 10 years € 6,00
Witte port € 4,25
Sherry € 4,25

Speciale koffie:

Likeuren:

Irish coffee € 6,00
Spanish coffee € 6,00
French coffee € 6,00
Italian coffee € 6,00

Bieren:
Hertog Jan fluit € 2,65
Hertog Jan vaas € 2,85
Hertog Jan groot € 5,50
Radler € 2,95
Leffe blond € 4,25
Leffe bruin € 4,25
Leffe trippel € 4,50
Westmalle dubbel € 4,25
Westmalle trippel € 4,75
Duvel € 4,50
La Chouffe € 4,25
Karmeliet trippel € 4,50
Texels Skummkoppe € 4,25
IJ wit (brouwerij ‘t IJ) € 4,50
Hertog Jan weizen € 4,25
Corona € 5,00
Desperados € 5,00
Liefmans fruitesse € 3,75
Jillz original/ raspberry € 3,75
Heineken 0.0 € 2,95
Amstel Radler 0.0 € 2,95
Wieckse witte 0.0 € 2,95

Wijn:
Pinot Grigio € 4,25 € 17,95
Chardonnay € 4,25 € 17,95
Sauvignon Blanc € 4,25 € 17,95
Zoete witte wijn € 4,25 € 21,95
Prosecco piccolo (250 ml) € 06,00
Rosé € 4,25 € 17,95
Carmenère € 4,25 € 17,95
Merlot/cabernet sauvignon € 4,25 €
17,95

Gin € 4,25
Likeur 43 € 4,25
Grand marnier € 4,25
Cointreau € 4,25
Tia Maria € 4,25
Disaronno Amaretto € 4,25
Kahlua € 4,25
Baileys € 4,25
Frangelico € 4,25
Limoncello € 4,25
Jagermeister € 4,25

