
Soepen                   
Verse TOMATEN soep           6,75                

UIEN Soep gegratineerd met Grand Cru kaas        6,75                   
Huisgemaakte KREEFTEN soep         9,75 

!!
Koude Starters  !
CARPACCIO CLASSICO dun gesneden Runderhaas met croutons, pesto                
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, truffelmayo en Rucola               13,75 

VITELLO TONATO dun gesneden Kalfsfilet met                  
tonijn mayonaise, kappertjes & croutons          13,75 !
BIETEN CARPACCIO met een honing mosterd dressing       10,75  !
Ambachtelijk GEROOKTE ZALM met rode ui, kappertjes,                    
wasabi mayonaise, toast en boter             14,75 

!
Warme Starters  
PILL PILL Gamba’s in hete olijfolie                       
met knoflook, Spaanse peper en brood                             12,75                     !
½ dozijn ESCARGOTS in de knoflook - kruiden boter,                
gegratineerd met kaas en geserveerd met brood                    9,75                 !
Japanse kipspiesjes (4 st.) met YAKITORI saus                         
en wakame salade                                                         10,75   !!!!!!!!!!!



Vleesgerechten  !
OSSENHAAS SPIES             19,75             
met pinda saus, atjar, kroepoek, frites en mayo               !
RUNDER TOURNEDOS             26,75                  
met een saus naar keuze, groenten, frisse salade, frites en mayo                  !
BEEFEATER  SALADE met stukjes gebakken Runderhaas,                     
uien, champignon, taugé en yakitori saus          16,50
                                                                     
KIP SATÉ               17,75                      
Gemarineerde Kip saté met pinda saus, atjar,                                     
kroepoek, frites en mayo                      !
Huisgemaakte SPARE RIBS            19,75 
Super malse Spare Ribs uit de oven, hot of sweet met                                      
aardappelsalade, frites, mayo en knoflook saus                             !
VARKENSHAAS               19,75                     
Gegrilde Varkenshaas met een champignon roomsaus, groenten,              
frisse salade, frites en mayo                             !
CARPACCIO SALADE met Runderhaas, Rucola, truffelmayonaise,                                     
pesto dressing, pijnboompitten, croutons & Parmezaanse kaas       16,50 !
GRAINFED BLACK ANGUS RIB EYE   
Gegrilde Rib Eye van 220 gram met 3 grill sausjes, groenten,            
frisse salade, frites en mayo            19,75 !
IRON FLAT STEAK GRAINFED        
Gegrilde Flat Iron Steak van 220 gram met een saus naar keuze,              
groenten, frisse salade, frites en mayo          18,75
  
SURF ‘n TURF                               
Zuid – Amerikaanse Ossenhaas (220 gram) met 2 gegrilde Gamba’s, 
3 grill sausjes, frisse salade, frites en mayo         29,75  !
SURF ’n TURF Rib Eye met Gamba’s           22,75 
SURF ’n TURF Iron Flat Steak met Gamba’s         21,75  !

Sauzen 
Kreeften saus - Peper saus - Rode Wijn saus 

Champignon roomsaus – Kruidenboter 



!
Burgers  !
BEEF BURGER (200 gram) op een Sesam Broodje met                     
sla, tomaat, augurk, BBQ saus, frites en mayo     13,50                                      !
GRAND CRU BURGER op een Sesam Broodje met sla,                     
tomaat, gebakken ei, Grand Cru kaas, frites en mayo         14,50                       !
MANHATTAN BURGER op een Sesam Broodje met sla,                       
bacon, uien, kruidenboter, frites en mayo                 14,50 !
Visgerechten  !
SLIPTONGETJES,                                       
3 stuks in de roomboter gebakken Sliptongetjes met                             
remoulade saus, frisse salade, frites en mayo    19,75              !
SALMON SALADE met gerookte Zalm, rode ui, gekookt ei,                   
kappetjes en dille mayonaise       16,50                                               !
ZALM MOOT                          
Gebakken Zalmmoot met een heerlijke Kreeften saus,                             
groenten, frisse salade, friet en mayo                       19,75                        !
HOT SCAMPI SALADE met pittige gebakken knoflook Garnalen,             
ui, champignons, taugé & croutons      16,50  !
KING PRAWNS  
6 stuks ongepelde GAMBA’S met knoflooksaus, groenten,  
een frisse salade, frites en mayo                   22,75        !
SOLE à la MEUNIÈRE  
In de roomboter gebakken Zeetong met frisse salade,  
frites en mayo                          29,75 !!!!!!!!



Vegetarische Gerechten  !
SALADE CAPRESE rijkelijk gevulde salade met buffelmozzarella,             
tomaat, pestodressing en basilicum      16,50 
                                     
TAGLIATELLE met PORTO BELLO en Brie uit de oven met walnoot,      
croutons en een frisse salade            14,75
                    
Gefrituurde BRIE met Witlof en rode Bieten salsa,                
een frisse salade, frites en mayo           16,75  !
CHÈVRE CHAUD SALADE met gegratineerde Geitenkaas                  
met honing, appel, walnoot en croutons          16,50
                                                             
PASTA PESTO met een frisse salade          11,50 !
Nagerechten  
CRÉME BRÛLÉE          7,50     

KAAS PLATEAU diverse kazen met appelstroop     9,75        

VANILLE IJS met slagroom        6,50                     

DAME BLANCHE Vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom 8,00  

Huisgemaakte MANGO TIRAMISU       8,00  !
MADEMOISELLE NOIR  (omgekeerde dame blanche)    8,00           !
APPELTAART bolletje VANILLE IJS met slagroom    6,50  

APPELTAART met slagroom        5,00               

Huisgemaakte CHEESE CAKE        4,50  

CHEESE CAKE bolletje VANILLE IJS met slagroom     6,50                

GRAND DESSERT proevereitje van heerlijkheden     9,50        

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


