LUNCHKAART
Keuken geopend
vanaf 11:00 uur

Sandwiches
(keuze uit wit of bruin zuurdesem)

Oude kaas

€ 7,00

Kruidige sla, geroosterde pijnboom pitjes,
crème Fraîche

BLT

€ 7,00

Twaalf uurtje

€ 14,50

Soep (cherry tomaat met mozarella en pesto,
toast van zuurdesembrood met parmaham,
gepocheerde ei en een Holtkamp black Angus
kroket

Met uitgebakken spek, little gem sla en tomaat

2 Van Dobben kroketten

€ 9,00

Met mosterdsaus

Zalm

Salade zalm
€ 13,00

Met kappertjes en crème Fraîche

Osseworst

€ 9,75

Met uitjes, zout & peper

Carpaccio

€ 12,00

(geserveerd met focaccia brood)

€ 7,50

Gegratineerd met verschillende soorten kaas
En een tintje mosterd met ketchup

€ 9,75

Beenham gegratineerd met kaas en een tintje
mosterd met ketchup

Tom Kai Kai soep

€ 8,75

Gegratineerde tonijnsalade met knoflooksaus

€ 7,00

Thaise kippensoep met kokosmelk

Tomaten crème soep

€ 7,00

Met basilicum olie en mozzarella

Lente-ui crème soep
Croque De La Mer

€ 13,00

Little gem sla met tomaat, olijven, rode ui,
basilicum, mozzarella, broodcroutons en
huisdressing

Soepen

Croques

Croque-Monsieur

€ 14,50

Little gem sla met gerookte zalm,
blauwschimmel kaas, walnoot, ansjovis,
gepocheerd ei, croutons, caesar dressing en
focaccia brood

Salade panzanella

Geroosterde pijnboom pitten, parmezaan,
pesto, rucola

Croque Madame

Salades

met knoflook croutons

€ 7,00

LUNCHKAART
Keuken geopend
vanaf 11:00 uur

Warme lunchgerechten

Tosti’s

Eggs Benedict

Ham & kaas
Ham
Kaas

€ 11,75

Keuze uit zalm of beenham, gepocheerde eieren
en hollandaisesaus

Saté van kippendij

1 stok
2 stok

€ 19,00
€ 22,00

Met cassave kroepoek, atjar, gefrituurde
uitjes en friet

Hamburger

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Uitsmijter
Ham & Kaas
Ham
Kaas

€ 12,50
€ 12,00
€ 12,00

€ 18,00

Brioche broodje, rundvleesburger, bacon,
cheddar, augurk, tomaat en een curry
knoflooksaus, friet

Los bij te bestellen
Verse friet

€ 3,75

Met mayonaise

Vegetarische lasagne

€ 15,50

Pizza’s
Pizza Margarita

Met Parmaham, olijven en ui

€ 4,00

€ 14,00

Diverse groentes

€ 5,50

Broodplankje

€ 6,50

€ 14,00

Met boeren roomboter, zeezout, olijfolie en
tapenade van zwarte olijf

€ 14,00

Hole in one schotel € 18,00

Met tomatensaus, mozzarella en salami

Pizza Parma

Side salad
€ 12,50

Met Tonijn, ui, kappertjes

Pizza Salami

€ 3,75

Gemenge sla, komkommer, tomaat en
geroosterde pijnboom pitjes

Met tomantensaus en mozzerella kaas

Pizza Tonno

Aardappel gratin

Vraag onze medewerker naar de schotel(s)
van deze week

DINERKAART

3-GANGEN
KEUZE
MENU
€ 31,95

Keuken geopend
tot 21:30 uur

Voorgerechten
Carpaccio

Hoofdgerechten
€ 12,00

Met rucola, pesto, Parmezaanse kaas en
Pijnboompitjes

Cannelloni geitenkaas

Zarzuela

€ 23,00

Spaans vispannetje met wisselende dagverse vis
met gratin, rijst en dagverse geroosterde
groenten

€ 11,00

Met rucola, zonnebloempitjes en breitsamer honing

Diamant haas

Caesar salade

Aardappel gratin, groente, Met keuze uit: Beurre
cafe de Paris, Chimichurri of gebruneerde
boterjus

€ 14,50

Little gem sla met gerookte zalm, blauwshimmel
kaas, walnoot, ansjovis, gepocheerd ei, croutons en
caesar dressing

Panzanella salade

€ 13,00

Little gem sla met tomaat, olijven, rode ui,
basilicum, mozzarella en broodcroutons

€ 24,00

Boterzachte spareribs

€ 19,00

Met een spicy touch van de chef, geserveerd met
friet, bbq- en knoflooksaus

Vegetarische lasagne

€ 19,00

Met pan con tomate en aioli

Broodplankje

€ 6,50

Met boeren roomboter, zeezout, olijfolie en
tapenade van zwarte olijf

Tussengerechten
Tom Kai Kai soep

€ 7,00

Thaise kippensoep met kokosmelk

Tomaten crème soep

Met knoflook croutons

€ 18,00

Brioche broodje, rundvleesburger, bacon,
cheddar, augurk, tomaat en een curry
knoflooksaus, friet

Saté van kippendij

1 stok
2 stok

€ 19,00
€ 22,00

Met cassave kroepoek, atjar, gefrituurde
uitjes en friet

€ 7,00

Met basilicum olie en mozzarella

Lente-ui crème soep

Hamburger

€ 7,00

DINERKAART

3-GANGEN
KEUZE
MENU
€ 31,95

Keuken geopend
tot 21:30 uur

Pizza’s
Pizza Margarita

Hole in one schotel € 18,00
€ 12,50

Met tomatensaus en mozzarella kaas

Pizza Tonno

€ 14,00

Met Tonijn, ui, kappertjes

Pizza Salami

Nagerechten
Gemarineerd roodfruit

€ 14,00

Met tomatensaus, mozzarella en salami

Pizza Parma

Vraag onze medewerker naar de schotel(s)
van deze week

Moulleux van chocolade
€ 14,00

Met Parmaham, olijven en ui

€ 9,00

Met frambozen coulis en vanille-roomijs

Trio sorbet

€ 9,00

Met mango, citroen en framboossorbet

Los bij te bestellen

Koffie compleet
Verse friet

€ 9,00

Met witte chocolade roomijs

€ 3,75

Met mayonaise

Aardappel gratin

€ 3,75

Side salad

€ 4,00

Gemenge sla, komkommer, tomaat en
geroosterde pijnboompitjes

Diverse groentes

€ 5,50

Broodplankje

€ 6,50

Met boeren roomboter, zeezout, olijfolie en
tapenade van zwarte olijf

Met koekjes en bonbons

€ 9,00

SNACKKAART

Warme snacks

Koude snacks

met sausjes

Bitterballen, 9 stuks

€ 6,50

Hollands plankje

Uw eigen portie samenstellen? € 0,75 per stuk

Kaas, leverworst, ossenworst, zuur

Kaasstengels, 9 stuks

2 personen
4 personen
6 personen

€ 7,50

Uw eigen portie samenstellen? € 0,85 per stuk

Vlammetjes, 9 stuks

€ 7,50

Uw eigen portie samenstellen? € 0,85 per stuk

Mini frikadelletjes, 9 stuks

€ 6,50

Uw eigen portie samenstellen? € 0,75 per stuk

Warm gemengd plateau
10 stuks
20 stuks
30 stuks
Nacho’s

€ 8,50
€ 16,00
€ 23,00
€ 8,50

Gesmolten kaas, avocado dip,
crème Fraîche, Jalapeño pepers
Mr. T’s gehaktballen
Met een saus van sambal baksi, casave, zuur

9 stuks
12 stuks
16 stuks

€ 9,00
€ 11,00
€ 14,00

€ 7,50
€ 12,50
€ 15,50

