
                     Goed begin 
                                     Olijven  4,75  
                                            Huisgemarineerd zoet of knoflook  
  
Aardappelchips  5,00                                               Broodplankje 5,75 
Vers gebakken met chilisaus                                             Kruidenboter, aïoli en  
                                                                                           jalapeñomayonaise 
  
 
Mosterdsoep 5,75                                                         Soep van de chef 5,75   
Met spekjes of gerookte zalm                                            Vraag welke soep er geserveerd  
                                                                                           wordt 
 

                                                  Voorgerechten 
 
Rundercarpaccio 9,75                                             Pannetje Gamba’s  9,95 
Met truffelmayonaise of knoflookvinaigrette                      In huisgemaakte currymarinade en 
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes                               kokos 
Ga voor de XL variant! 200 gram € 17.50 
 
Carpaccio van rode biet 8,50 V                              Vegetarische loempia’s 9,50 V 
Met appel, walnoten met dressing van                              Gevuld met geroosterde amandel, 
geitenkaas                                                                          taugé en chilisaus 
 
Chickenwings 8,50                                                   Gerookte zalm 9.50 
In kruidige marinade met                                                   Met mierikswortelmayonaise 
paprika en jalapeñomayonaise                                          en zoethout  
  
         Wij vragen u om zoveel mogelijk op uw plek te blijven zitten. Wij komen graag bij u. 
                                                               ******* 
                   wij verzoeken u om 1.5 meter afstand te houden van de andere gasten. 
                                                               ******* 
         Ook geven wij voorkeur voor betaling aan tafel. U kunt pinnen en contant betalen. 
                                                               ******* 
                                                               Geniet! 



          Hoofdgerechten 
 
Runderhamburger 16,95                                        Kipsaté  16,50 
Met bacon, kaas, rode uiencompote                               Malse kippendijen met huisgemaakt 
paprika jalapeñomayonaise op Italiaanse bol                 satésaus en oosterse garnituur  
 
Varkenshaas  18,50                                               ‘’Heer en meester’’ steak 24,95 
Omwikkeld met spek met saus naar keuze                     Malse steak van de bavette bereid 
                                                                                         op houtskool met saus naar keuze 
‘’Meesterlijke’’ Tournedos 250gr  28,50 
Super zachte tournedos gesneden van                           Varkensribroast 18,50 
de ossenhaas met saus naar keuze                                Varkensfilet met bot, gemarineerd  
                                                                                         met honing, mosterd en tijm  
Kabeljauw 18,50 
In een krokant jasje van groene kruiden                          Zalm 18,50   
geserveerd met een witte wijnsaus                                  Gebakken zalm met een marinade  
                                                                                  teriyaki 
Geitenkaas in bladerdeeg 18,50  V     
Met walnoten en honing                                              Truffelpasta  15,50 V 
                                                                                         Pasta in een saus van truffel met  
                                                                                         groene asperges en Parmezaan 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd  
met friet, aardappeltjes en diverse groenten 
Wilt u liever zoete aardappelfriet? Dan vragen wij een meerprijs van 1,50    
 
Keuze sauzen: Bospaddenstoelensaus, peperroomsaus, rode wijnsaus, witte wijnsaus, 
                                        gorgonzolasaus, kruidenboter, truffeljus 

Desserts 
Pannacotta 7,50   van witte chocolade kokos en kardemom  
Dame Blanche 7,50   de klassieker met vanille ijs en huisgemaakte chocoladesaus  
Chocolademuffin 7,50 huisgemaakt van chocolade met vanille ijs en bosvruchtensaus 
Parfait van mango  7,50  romig ijs gemaakt met mango en afgetopt met pistachenoten  
Karamel banaan parfait 7,50 romig ijs met karamel,banaan en een chocoladesaus 
Limoncello tiramisu 7,50 een variatie op de klassieke tiramisu met glaasje Limoncello 
         Wilt u liever een speciale koffie of thee? Vraag ons naar de mogelijkheden. 



 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


