
Geserveerd met chimichurri en 
knoflooksaus 

Mix van varkenshaas, kippendijen en
kogelbiefstuk op een spies met bijpassende
groenten en sauzen

Burger van 100% rundvlees op een brioche
bol, cheddarkaas, spek, rode ui, tomaat,
sla en smokey BBQ-saus

Met chimichurri en een crème van zoete 
aardappel

Gemarineerd in five spices en salsa verde.

Met jus de veau en kerrie popcorn

Met bijpassende garnituur en saus

Spies met gekruid vegatarisch 
gehakt en groenten.
Kindermenu
Keuze uit friet met:
- Een halve spare ribs of 
- Frikandel, kaassoufflé, kroket of
kipnuggets

Spare ribs BBQ 

Mixed grill op spies van 60 cm

Runder hamburger

Diamanthaas

Varkens rib roast

Polderhoen

Vis van de dag 

Vegetarische spies van 60 cm

22,50
 
 

23,50
 
 
 

19,00
 
 
 

21,95
 
 

20,50
 

19,50
 

20,95
 

19,50
 
 
 
 
 
 
 

Gamba´s Pil Pil

Carpaccio van botervis 

Carpaccio van gerookte kogel 

Seranoham

Buratta

Gazpacho 

 

BIJGERECHTEN

Pittig gemarineerde gamba's geserveerd
met vers desembrood en aioli

Met citroen en knoflookmayonaise, rode
peper, zeekraal en zoet zure komkommer

Truffelmayonaise, kappertjes,
pijnboompitjes, friséesla, Parmezaan en
een crumble van truffel

Met gefermenteerde mosterdzaad,
watermeloen gemarineerd in limoncello
en limoen-mayonaise

Met gegrilde perzik, geroosterde tomaatjes
en aceto balsamico

Met watermeloen en feta 

Diner

VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

11,95

11,50

11,95

11,95

9,95

9,95

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
huisgemaakte friet 

Gepofte aardappel,
Maiskolf,
Koolsla of gegrilde groenten of, 
Huisgemaakte friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet, 
Uienringen of, 
Friet met truffelmayonaise en Parmezaan

3,50

4,50

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten!

Voor elk gerecht hebben wij een passende wijn en/of
speciaalbier. Vraag ons naar de mogelijkheden.

9,95

7,95



Chocolade moestuintje

Franse parfait van aardbeien

Italiaanse limoncello cheescake 0,0

Japanse gyoza van appel 

Portugese pastel de nata 
Een Portugees roomgebakje met 
frambozenijs

Een bloempotje van chocolade, gevuld met
huisgemaakte chocolademousse,
oreocrumble en roodfruit

Met frisse muntsaus 

Met pistache-ijs 
  
Met spekkoek en kaneelijs

Desserts

LEKKER VOOR D´R BIJ

IJskoffie

Spanish coffee

French coffee

Italian coffee

Irish coffee

8,95

7,95

8,50

7,95

8,50

Topping van caramel

Likeur 43

Cointreau

Disaronno

Whiskey

4,95

8,00

8,00

8,00

8,00

NAGERECHTEN


