
BROODJES

SOEPEN

Te bestellen tussen 10.30 em 17.00 uur
Lunch

12 uurtje
Kopje goulash-, tomaten- of groentesoep, spiegelei,
2 sneetjes brood, ham, kaas en bourgonische kroket

1350

Al onze soepen worden geserveerd met een broodje van de warme bakker en roomboter

Carpaccio
Rucola, rundercarpaccio, basilicum mayonaise,
pijnboompitjes, cherry tomaatjes, parmezaanse kaas

1250

Uitsmijter
3 spiegeleieren, 2 sneetjes brood, kaas,
ambachtelijke ham

1195

Klassieke tosti
Ham, kaas

700 Hawaï tosti
Ham, kaas, ananas

775

Geitenkaas
Gesuikerde walnoot, bacon, cherrytomaatjes,
komkommer, yoghurt-knoflooksaus

1200

Kip pesto
Sla, tomaat, rode ui, champignons

1200 Ragout van kip
Bladerdeeg, lente ui, champignons

1150

Oosterse varkenshaas
Gemarineerde varkenshaasreepjes, ketjap, zoetzure
groenten, rode pepers, zilveruitjes

1300Huisgemarineerde zalm
Gravlax, sla, komkommer, cherrytomaatjes, rode ui,
mosterd-dille saus

1350

Warme geitenkaas
Geitenkaas uit de oven, gesuikerde walnoot, bacon,
rode ui, jonge kaas

1250 Pulled chicken
Kip uit de oven, tomatensalsa, tortilla chips, kaas,
crème fraîche 

1250

Bisque van garnalen
Hollandse garnalen, zure room

950

Chinese tomatensoep
Lente ui, omelet

775Groentesoep
Verse soepgroente, rundvlees

750

Goulashsoep
Rundvlees, paprika

795

https://www.smulweb.nl/recepten/tortilla+chips
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fra%C3%AEche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fra%C3%AEche


Pasta'          s

Oosterse pasta
Gemarineerd varkensvlees, ui, champignons, ketjap,
tomaat, kroepoek

1950

Pasta kip
Kip, knoflook, ui, Parmezaanse kaas. saus van
groene pesto

1900

Pasta vis
Diverse vissoorten, garnalen, gamba's, groenten,
garnalensaus

2295

Groente pasta
Seizoensgroenten, ui, champignons,
cherrytomaatjes, saus van rode pepers en room

1850

Te bestellen tussen 12.00 en 21.00 uur

Tip!
Voor €3,- serveren wij naast de salade een

portie frites!

Ossenhaas
Ossenhaasreepjes, cherrytomaatjes, komkommer,
ui, champignons

1800

Geitenkaas
Geitenkaas uit de oven, bacon, gesuikerde walnoot,
honing-mosterd dressing

1695

Carpaccio
Truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, cherrytomaatjes

1775

Zeebaars
Hollandse garnalen, ui, zoetzure groenten, piccalilly
mayonaise

1795

Caesar kip
Kip, Parmezaanse kaas, eitje, ansjovis,
caesardressing, croutons

1695

Te bestellen tussen 10.30 en 21.30 uur
Salades



VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Viscocktail
Gravad lax zalm, Noorse garnalen, Hollandse
garnalen, surimi, sla, cocktailsaus

1295

Carpaccio
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes,
rucola, Parmezaanse kaas

1295

Proeverij van kaas
Parmezaan, camembert, geitenkaas, gesuikerde
walnoot, yoghurt knoflooksaus

1350

Kip taco
Pulled chicken, gerookte kip, ui, tomatensalsa,
bacon, harissa mayonaise

1375Zeebaars
Zalm, Hollandse garnalen, lauwwarme garnalen
dressing, geserveerd met salade

1395

Zalm filet
Lichtgerookte op de huid gegrilde zalmfilet,
groenten, romige bieslooksaus

2450

Kabeljauwfilet
Ovengegaard, Noorse garnalen, preisaus

2095Zeebaars
Op de huid gegrilde zeebaarsfilet, garnalen saus

2350

Vissers pannetje
Diverse vissoorten, licht getomateerde saus,
gegratineerd met kaas

1995

Varkenshaas
Gemarineerde varkenshaas, ui, champignons, lente
uitjes, sojasaus

2195Ossenhaas puntjes
Gewokt, ui, champignons, verse gember, lente uitjes,
jus de veau

2450

Kipsaté
Kipfilet spiesen, satésaus, kroepoek, atjar,
gebakken uitjes

19 95Boeuf bourguignon
'Rund op zijn Bourgondisch', gesmoorde
runderpoulet, rode wijnsaus

1995

Hamburger pikant
Runderburger, pulled chicken, rode pepers, lente ui,
ei, harissa mayonaise

1925 Hamburger
Runderburger, sla, ui, bacon, kaas, mayonaise,
ketchup

1795

Te bestellen tussen 12.00 en 21.00 uur
Diner

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes of aardappelpuree

https://www.newfysic.nl/recept/ovengegaard-kalfsstaartstuk-met-gebakken-paddenstoelen-en-tagliatelle/
https://www.newfysic.nl/recept/ovengegaard-kalfsstaartstuk-met-gebakken-paddenstoelen-en-tagliatelle/
https://www.newfysic.nl/recept/ovengegaard-kalfsstaartstuk-met-gebakken-paddenstoelen-en-tagliatelle/
https://www.newfysic.nl/recept/ovengegaard-kalfsstaartstuk-met-gebakken-paddenstoelen-en-tagliatelle/


Nacho's klein of groot
Jonge kaas, guacamole, crème fraîche,
tomatensalsa

700 1000

Mango bavarois
Mango sorbetijs, slagroom

875Tiramisu
Biscuit met lange vingers, mascarpone, slagroom

895

Kaasplankje
Diverse harde en zachte kazen, chutney,
notenbrood, garnituur

1050 Dame blanche
Witte chocolade ijs, warme chocoladesaus,
slagroom

895

Fruitsorbet
Sorbet ijs, vers fruit, slagroom

875Frambozen creatie
Frambozen sorbet, frambozen saus, taartje

895

Kaasstengels
Gefrituurd, 8 stuks, chilisaus

700

Borrelplank
Rijk gevulde plank met onze favoriete borrelbites,
van alles wat en natuurlijk veel variatie

1700

Vegetarische bitterballen
8 stuks, mayonaise, mosterd

800Gemengd bittergarnituur
10 stuks, mayonaise, mosterd

800

Bourgondische bitterballen
8 stuks, mosterd

800

Portie olijven
Met brood en kruidenboter

650 Broodplankje
Diverse broodjes, tapenade olijf, aioli,
kruidenboter en roomboter

600

Portie frites
Met mayonaise, curry of ketchup

300

Desserts
Te bestellen tussen 12.00 en 21.30 uur

Bites
Te bestellen tussen 12.00 en 22.00 uur


