
Soepen – Soups  
Verse TOMATEN Soep met Soep Stengel uit eigen keuken                 
Fresh TOMATO Soup with a homemade soup straw                                            6,75   

UIEN Soep gegratineerd met Grand Cru kaas                        
Onion Soup gratinated with Grand Cru cheese                6,75        

GEVOGELTE Bouillon met prei, kervel, geplukte Kip en Soep Stengel                                           
Poultry Broth with leek, chervil, plucked Chicken and a soup straw     7,25 

Koude Starters – Cold Starters 
CARPACCIO CLASSICO dun gesneden Ossenhaas met croutons                  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pesto en Rucola                        
Tinly sliced Tenderloin with Parmesan cheese, pine nuts, pesto and Rucola  13,75 

Salade met gebakken PORTO BELLO en Brie uit de oven met walnoten, 
croutons en chips van Parma ham                   
Salad with fried Portobello, brie, walnut, croutons and chips of Parma ham  10,75 

Huisgemaakte CARPACCIO van gemarineerde Zalm met dille mayonaise                  
Carpaccio of marinated Salmon with dill mayonnaise                     13,75                 

Huisgemaakte PATE met appel compote en brioche brood                                
Homemade Paté with apple compote and brioche bread     10,75 

GEROOKTE ZALM  met rode ui, kappertjes, truffel mayonaise,                    
toast en boter                                  
Smoked Salmon with red onion, capers, truffle mayonnaise, toast and butter   14,50 

Warme Starters - Hot Starters 
Gamba’s in hete olijfolie (PILL PILL), knoflook, Spaanse peper en brood                    
Gambas in hot olive oil, garlic, Spanish pepper and bread    12,75                    
½ dozijn ESCARGOTS gegratineerd in de knoflook kruiden boter met brood                 
½ dozen Snails scalloped in the garlic butter with bread      9,75                
Japanse kipspiesjes (4 st.) met YAKITORI saus en wakame salade                                                 
Japanese Chicken skewers with Yakitori sauce and wakame salad   10,75 

Maaltijd Salades - Meal Salads 



!
BOUDDHA          16,50 
Thaise Beef met verse gember, basilicum, koriander en ketjap                                                                     
Beef on Thai way with fresh ginger, basil, coriander and soy                               
CARPACCIO                16,50 
Rucola met dun gesneden Ossenhaas, pesto dressing, pijnboompitten,                                               
croutons & Parmezaanse kaas                                                     
Rucola lettuce with thinly sliced Tenderloin, pesto dressing, pine nuts, croutons & Parmesan cheese                        
GEROOKTE ZALM         16,50                    
Gerookte Zalm Salade met rode ui, kappetjes en dille mayonaise                                               
Smoked Salmon Salad with red onions, capers and dill mayonnaise                               
GEITENKAAS          16,50  
Salade Geitenkaas met honing, Porto Bello, gebakken bacon en croutons                                                            
Goat Cheese Salad with honey, Portobello, fried bacon and croutons                 
SURF ’N TURF          16,50  
Salade met een curry van Kip en Scampi’s                                     
Salad with a curry of Chicken and Scampis   !
De salades worden geserveerd met brood. The salads are being served with bread. !
Vleesgerechten – Meat Dishes !
OSSENHAAS SPIES        19,50             
Gemarineerde Ossenhaas spies, pinda saus, frisse salade, atjar,              
kroepoek, frites en mayo                    
Marinated Tenderloin skewer with peanut sauce, fresh salad, atjar, kroepoek, fries and mayo       
TOURNEDOS         26,50                   
Ossenhaas met pepersaus, groenten, frisse salade, frites en mayo                 
Tenderloin with pepper sauce, vegetables, fresh salad, fries and mayo                              
KIP SATÉ          17,50                       
Gemarineerde Kip saté met pinda saus, frisse salade, atjar,                   
kroepoek, frites en mayo                     
Marinated Chicken sate with peanut sauce, fresh salad, kroepoek, fries and mayo                       
WOK SPARE RIBS        18,50 
Voorgesneden Spare Ribs uit de wok pan, mild of pittig met                   
een frisse salade, frites, mayo en knoflook saus                            
Precut Spare Ribs from the wok, mild or spicy with fresh salad, fries, mayo and garlic sauce               
KALFSSUCADE          19,50                      
Gegrilde Kalfssucade met een Raz el Hanout saus, groenten,              
frisse salade, frites en mayo                            
Grilled Veal sucade with a Raz el Hanout sauce, vegetables, fresh salad, fries and mayo !



VEGETARISCH - Veggie !
TAGLIATELLE met PORTO BELLO en Brie uit de oven met walnoot,      
croutons en chips van Parma hamen een frisse salade   14,75                   
Tagliatelle with Portobello and Brie from the oven with walnut, croutons and chips from Parma ham !
PASTA PESTO met een frisse salade     11,50 
Pasta Pesto with a fresh salad !
Burgers - Burgers !
Grote BEEF BURGER (200 gram) op een Sesam Broodje met                     
sla, tomaat, augurk, BBQ saus, frites en mayo                                            
Beef Burger (200 grams) with lettuce, tomato, pickle, bbq sauce, fries and mayo 13,50                                      !
Grote GRAND CRU BURGER op een Sesam Broodje met sla,                     
tomaat, gebakken ei, Grand Cru kaas, frites en mayo                                             
Cheese Burger with lettuce, tomato, fried egg, Grand Cru cheese, fries and mayo     14,50                       !
Grote MANHATTAN BURGER op een Sesam Broodje met sla,                       
bacon, uien, kruidenboter, frites en mayo                                       
Manhattan Burger with lettuce, bacon, garlic butter, fries and mayo   14,50 !
Visgerechten – Fish Dishes  !
3 stuks in de roomboter gebakken SLIPTONGETJES,                    
remoulade saus, frisse salade, frites en mayo                    
3 Slip Soles with remoulade sauce, fresh salad, fries and mayo           19,50              !
Gebakken ZALM MOOT met een heerlijke Kreeftensaus,                             
groenten, frisse salade, friet en mayo                                      
Baked Salmon Fillet with a Lobster sauce, vegetables, fresh salad, fries and mayo 19,50                        !
6 stuks ongepelde GAMBA’S met knoflooksaus, groenten,                       
frisse salade, frites en mayo                                           
6 unpeeled Gambas with garlic sauce, vegetables, fresh salad, fries and mayo  22,50        !
In de roomboter gebakken ZEETONG (± 500 gram) met                        
een frisse salade, frites en mayo                                
Big Sole (± 500 grams) with a fresh salad, fries and mayo           29,50              

!



Nagerechten – Desserts 
!
CRÉME BRÛLÉE          7,50    
Creme Brulee                       

KAAS PLATEAU diverse kazen met appelstroop     9,75       
Plate with with several pieces of Cheese with apple sirop                      

VANILLE IJS met slagroom        6,50                    
Vanilla ice cream with whipped cream                                       

DAME BLANCHE Vanille ijs met warme choclade saus en slagroom  7,50 
White Lady Vanilla ice cream with hot chocolat sauce and whipped cream 

MOELLEUX au CHOCOLAT CAKEJE met bosbessen en Vanille ijs  8,50            
Moelleux au Chocolat cupcake with blueberries and Vanilla ice cream                   

Huisgemaakt VRUCHTEN TAARTJE met gele room en Mango ijs  8,50 
Homemade Fruitcake with Yellow cream and Mango ice cream                   

Huisgemaakte APPELTAART bolletje VANILLE IJS met slagroom  6,50 
Homemade Apple Pie with Vanilla ice cream and whipped cream                                          

APPELTAART met slagroom        5,00              
Apple Pie with whipped cream                       

Huisgemaakte CHEESE CAKE met slagroom     5,00 
Homemade Cheese Cake with whipped cream                          

CHEESE CAKE bolletje VANILLE IJS met slagroom     6,50               
Cheese Cake with Vanilla ice cream and whipped cream                   

GRAND DESSERT proevereitje van heerlijkheden     9,50       
Aptitude row of Goodies  

!
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, laat het ons 
dus weten als u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten! 


