
WAT VOORAF GAAT...  

 
  

Als eerste  5,50   
Waldkornbol met aioli en tapenade van olijven     

Zo rood als een kreeft  5,50   
Tomatensoep met een vleugje room 

Joepie de soepie  6,50   
Thaise wortelsoep met gember, feta, geroosterd amandelschaafsel, kokos en ui  

Wisselvallig  5,50  
Soep van de dag... zie onze muur-rol 

Zonder tail  11,00   
Cocktail van gamba’s, avocado, suikersla, en perzik van de Big Green Egg met een dressing 

van mango 

Zo fris als een hoentje  9,50 
Visterrine met gerookte zalm en een frisse saus van yoghurt, dille en limoen  

De ballen en hou ze warm  8,75  
Geitenkaas met amandel, gegrilde paprika en een bitterbal van honingbrie met een dressing 

van groene tomaat en tabasco 

Look-out  9,50 
Groene asperges met knoflook en rozemarijn uit de oven met parmezaancrème en een  

salade van riso pasta  

Hot chick  8,25 
Wrap met gemarineerde kip, groene sla en rauwkost met een zacht spicy chimichurri 

Dun als een spriet  9,50  
Carpaccio van pastrami en piccalilly, gegrilde courgette, gekarameliseerde uien, suikersla, 

tomberry’s en krokante uienringen 
  

 

 



EN WAT DAARNA KOMT...   

Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, groenten, salade en mayonaise   

 
 

Je ogen goed de kost geven  24,75  
Kalfsribeye met gebrande groene kruidensalsa  

Een steakje los  21,50 

Uruguay rumpsteak met gestoofde prei en rode peper, zachte sjalottenjus 

Het is gepiept  18,00     
Piepkuiken met een jus van sinaasappel, Grand Marnier en steranijs, koolsalade en gnocchi 

Pork-no-ribs  19,50   

Spareribs zonder bot van de Big Green Egg met zoete aardappelchips 

Lambal  19,00 

Pannetje met gestoofd lamsvlees, ras el hanout en een kapje van bladerdeeg  

Vreemde eend in de bijt  21,50  

Eendenbout gekonfijt, met wilde rijst, taugé, haricots verts, cashewnoten en hoisinsaus 

Op de pof  18,00 

Gegrilde procureur met kerriejus en een spies van pofaardappel, paprika en mais 

Prinses op de erwt  19,75   

Kabeljauwloin met een doperwtenstamp, rucola, spekrepen en kalfsjus 

Fish & chips  16,75 

Gepaneerde witvis met ravigotesaus 

Rooie rotzak  18,75 

Rode poonfilet met gefrituurde noedels op grove groenten met een heldere saus van koenjit 

Het zwart op wit willen hebben  18,00  
Pulled mushrooms met taco’s, zwarte bonen, feta, little gem en saus van gerookte paprika  

Een zoete inval  17,50 
Vegetarische lasagne van bataat, groente ratatouille en taleggio met gefrituurde basilicum   

Voor de V.I.P.’s  12,50  

Zie het 3-gangen kindermenu achterin   

 



ALS HET NOG PAST...  

  

 

Voor dadelijk  6,50    

Chocolade brownie met dadelmascarpone, gezouten pecannoten en caramel   

Framblij  7,25 

Witte chocoladetaart met een marmer van framboos en een gel van Greenall’s 

Wild Berry Gin 

Kroonjuwelen  6,50  

Aardbeien met vanilleroomijs en slagroom  

Het water loopt me in de mond  6,75    

Meloensorbet met gesuikerde watermeloen, mintolie en amandelcrumble 

Gebakken lucht  7,00 

Merengue  met hangop en een fruitcompote van lychee, mango en ananas 

Drie in één  6,75     

Koffie of thee met gebak uit de vitrine en een kleintje likeur naar keuze   

Zeg tjiiesss ;)  11,00 

Kaasplankje met een klein glaasje Pedro Ximénez, chutney en een stukje 

notenbrood 

  

 

 

 

 

 

 



VOOR DE KLEINTJES  3-gangen keuzemenu  12,50 tot 12 jaar  

 
VOOR... 

 

Lekker vers                           

Tomatensoep… wel een kleintje  

Even buffelen        

Buffelmozzarella, tommies, suikersla en zeezout          

Favoriet van ons                     

Twee bitterballen met mayo 
 

  

HOOFD…  
 

Je vingers bij af likken                            

Vleesvingers met sla, friet en mayo  

Toren van pizza                   

Pizzaburger met kaas, tomaat en ham met een paar lekkere dikke… frieten  

Van het hengeltje                                  

Fish en chips met een paar tommies 
 

  

NA…  
 

Kroonjuweeltjes  
Roomijs met aardbeitjes en slagroom  

Kaboem 
Raketje  


