
        vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden, vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden  

 

 

WAT VOORAF GAAT...  
 
 
Als eerste  5,75 
Waldkornbol met tapenade en aioli              

Zo rood als een kreeft  5,75  
Soep van pomodori tomaten met een scheutje room en basilicum 

Zoete inval  6,75 

Oosterse zoete-aardappelsoep met kokosmelk en gamba’s 

Wisselvallig… 

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

Pas op de plaats  10,50 

Pastramirolletjes met cashewcrème, rucola, zontomaat en tarwegrasdressing 

Zo zoetjes aan  9,25 
Gerookte kipfilet met in 5-spices gemarineerde ananas van de grill  

en zoetzure komkommer 

Het interesseert me geen biet  11,00 
Zalm gemarineerd in rode biet met komkommerkaviaar,  

krokante spiering en suikersla  

Mystery guest  11,00 

Pannetje bachata van gamba’s met courgette, paprika, ui  

en pikante knoflookroomsaus  

Kop of munt  9,50   
Gegrilde aubergine met munt en pepers, grove tapenade van edamamé, citroen, olijven en gele 

paprika op een frisse salade 

 

 

 



EN WAT DAARNA KOMT...   
Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, groenten,  

salade en mayonaise   

 

Op de pof  22,95   
Gegrilde steak van diamanthaas met gebakken kastanjechampignons, kruidenboter en gepofte 

aardappel met kruiden-créme fraiche, zeezout en bosui 

Slow motion  18,50 

Slow cooked Surinaamse kippenbout met kerrierijst, gebrande cashewnoten, sesamzaad, koriander 

en haricots verts 

Lamlendig  20,95  
Stoofpannetje met mals lamsvlees, gegrilde courgette, rode paprika, lenteui  

en een puree van Parmezaanse kaas  

Pork-no-ribs  19,50   
Iberico spareribs zonder bot van de Big Green Egg met chips van zoete aardappel   

Aan te rade  22,95 
Hele dorade (zonder graat) van de BGE gevuld met fijne groenten,  

verse kruiden en citroenolie 

Fish & chips  17,50    
In beslag gefrituurde kabeljauwfilet met friet, zoetzure komkommersalade  

en remouladesaus  

Flamm in de pan  17,00 
Flammkuchen met pesto-crème fraîche, gegrilde courgette, Pecorino, cashewnoten, rode ui, 

olijvencrunch, tomatenparels en rucola  

Burgerlijk  18,00  
Krokante aspergeburger en roerei met daarbij knapperige aardappelrösti, tomatenblokjes, 

suikersla en remouladesaus  

 

 

Voor de V.I.P.’s  15,00  
zie het 3-gangen kindermenu achterin   



ALS HET NOG PAST...  

  
 

Romanoff  7,00   
Luchtige aardbeienhangop met verse aardbeien en merengue 

Scroppino  7,25 

Spoom van citroensorbet, limoncello, munt en mousserende wijn  

Dat is andere koek  7,00  
Arretjescake van witte chocolade, kokos en oreokoekjes met daarbij aardbeiensorbet 

Het ijzer smeden als het heet is  6,75   
IJzerkoekjes met bloedsinaasappelijs, een pipetje ahornsiroop en slagroom  

Drie in één  7,75  
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  15,00  (tot 12 jaar) 

 

VOOR…  3,50 
 

Lekker vers 
Tomatensoep… wel een kleintje  

Aan het spit 
Spies van krokante kip met suikersla en chilisaus 

Favoriet van ons 
Twee bitterballen met augurk, tortillachips en mayo 

 

HOOFD…  10,00 
 

Je vingers bij aflikken 
Vleesvingers met lekkere frieten, komkommer, tommies en mayo  

Niet kibbelen 

Gebakken kibbeling met lekkere frieten, komkommer, tommies en remouladedip 

Kaas uit het vuistje     
Gebakken brie met lekkere frieten, komkommer, tommies en bosvruchtendip 

Lekker chickie 
Panbroodtaco’s met kipdöner, komkommer, tommies en aioli 

 

NA…  3,50 
 

Dubbelop 
Vanille-ijs met Twix en slagroom  

Koprol  
Aardbeienijs met kletskoppen en slagroom  

 

 



Maaltijdsalades Alle salades worden geserveerd met brood  

 
RUN chicken RUN  14,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Salade met krokante kip, druiven, zonnebloempitten, komkommerrepen, kerstomaatjes, 

paprikastrips, knapperige kappertjes, ei, sla, gefrituurde uienringen en kerriemayonaise 

Geen spier vertrekken  14,75   
Salade met gerookte zalm en forel, sla, knapperige kappertjes, zonnebloempitten, gefrituurde 

uienringen, druiven, ei, komkommerrepen, paprikastrips, kerstomaatjes, krokante spiering en 

remouladesaus  

Bont & blauw  14,75   
Salade met krokante camembert, blauwe bessen, frambozen, paprikastrips, knapperige kappertjes, 

zonnebloempitten, komkommerrepen, kerstomaatjes, ei, gefrituurde uienringen, sla, druiven en 

een bosvruchtendressing 

 


