
 

 

WAT VOORAF GAAT...  

 

 

 

Als eerste  5,75 

Waldkornbol met tapenade en aioli              

Zo rood als een kreeft  5,75   
Vegetarische tomatensoep met een toefje zoete room, brood en boter  

Soeperrr  6,00 
Broccoliroomsoep met geraspte kaas en spekrepen, brood en boter  

Wisselvallig...   
Soep van de chef... zie onze muur-rol  

Fet man  9,00 
Carpaccio van gemarineerde courgettes met zontomaten, cashewnoten, feta en 

rozemarijnpesto 

Tot mousse slaan  9,75  
In de oven gebakken roodbaars op een salade van zwarte bonen met lychee, cashewnoten 

en avocadomousse 

Stom als een rund  10,50 

Rundercarpaccio met oude kaas, pesto, pijnboompitten, gemengde sla en tomberry’s 

Langzaaaaam  12,50 
Sous-vide gegaarde lauwwarme gamba’s met een frisse salade van mango, gemarineerde 

cherrytomaatjes en een dressing van citrusfruit 

Koesie koesie  9,50  
Salade van parelcouscous met buffelmozarella, pecannoten, suikersla en een dressing van 

zontomaat       

2 X 2 = 4  9,75  
Crostini’s met Coppa di Parma & geitenkaas en Arabica worst, mierikswortelcrème & 

olijvencrunch 

 

 



 

 

EN WAT DAARNA KOMT...   

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

 

Het oog wil ook wat  22,50 

Gegrilde ribeye met kruidenkorst, kruidige aardappelwedges, gegrilde paprika en een saus 

van groene en zwarte olijven 

Rib uit je lijf  20,00 

Varkensribroast met een mix van doperwten, aardappelen, wortel en spek met jus 

Uit de grond stampen  21,95   

Gegrilde lamsrump op spinaziestamp met een kruidenjus 

Pork-no-ribs  19,75   

Spareribs zonder bot van de Big Green Egg met zoete aardappelchips   

Saltimbocca  22,50  

Kalfsoester met een pakketje van parmaham en smoked cheddar op haricots verts en een 

saus van salie 

Voor spek en bonen  18,75 

Spies van kipfilet omwikkeld met spek, gemarineerde ananas en rode paprika met 

tortillachips en chili-knoflookmayonaise  

Met huid en haar  19,50   
Zeebaarsfilet op de huid gebakken met een kreeftenjus en een tartaar van haricots verts en 

gamba’s afgeblust met limoncello 

Met kop en staart  20,50  

Hele forel met gebakken aardappelen, fijne snijbonen en een tomatenconcassé 

Burgers NO zoo  18,75 

Huisgemaakte knapperige broccoli-kaas-notenburger op een broodje met ijsbergsla,  

vleestomaat, augurk en kerriemayonaise 

Voortruffelijk   18,75 

 Ravioli met bospaddenstoelen, truffel , hazelnoten, rucola en beurre blanc   

Voor de V.I.P.’s  12,50  
Zie het 3-gangen kindermenu achterin   
 



 

 

ALS HET NOG PAST...  

  

 

Ver van mijn bet  7,50  

Sorbet van prosecco en perzik met een saus van maracuja en slagroom 

Framblij  7,00  

Frambozenmacarons met witte chocolademousse en frambozencoulis 

Soortgenoten  6,75  

Pistacheroomijs met gezoete notenmix, karamel en slagroom 

De volle laag krijgen  7,00 

Aardbeienlasagne met verse aardbeien, coulis van aardbei en een 

chocoladelepeltje 

Kop of munt  7,00 
Ananascarpaccio met muntsuiker en citroensorbet 

Drie in één  7,50    

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

Zeg tjiiesss ;)  11,50 

Kaasplankje met een klein glaasje Pedro Ximénez, chutney en een 

stukje notenbrood   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

VOOR DE KLEINTJES  3-gangen keuzemenu  12,50  

 
VOOR… 
 

Lekker vers 
Tomatensoep… wel een kleintje  

Komkommer en kwel 
Komkommerrepen met tommies, mozzarella, zeezout  en 

dressing        

Favoriet van ons 
Twee bitterballen met mayo 

 

HOOFD…  
 

Je vingers bij aflikken 
Vleesvingers met tommies, friet en mayo  

Toren van pizza 

Turkse pizza met ham, kaas, ananas en tomatensaus 

Lekker chickie 

Gepaneerde kipschnitzel met tommies en een paar lekkere dikke… frieten  

 

 

NA…  

 

Olé 
Churros met kaneelsuiker 

Vitamientje 
Bol roomijs met aardbeiensaus en slagroom  

Kaboem Raketje 


