Lunch

| broodjes

boerenbrood met keuze uit wit of bruin.

tot 17.00 uur

OSSENHAAS | 11.50
zwarte knoflook, champignons & ui
OOSTERSE KIP | 11.gemarineerde kipdij, wokgroenten, chilisaus
BIEFSTUK | 17.50
met jus (+ champignons & ui | 1.50)
CARPACCIO | 12.rucola, oude kaas, pijnboompitten & truffelmayonaise
(+ eendenlever | 3.50)
12 UURTJE | 12.50
broodje gezond, kroket en een tomatensoepje
CLUBSANDWICH | 11.50
gerookte kip, kaas, bacon, tomaat, komkommer,
ei, kerrie
ZALM | 12.gerookte zalm, avocado, mozzarella
PEPERMAKREEL | 10.zoetzure komkommer, citroen
AVOCADO | 9.ei, tomaat, balsamico dressing
WARM VLEES | 9.95
champignon, ui, satésaus
KROKETTEN | 9.50
2 Van Dobben kroketten, mosterd
BRIE | 9.75
walnoot, honing, uit de oven
UITSMIJTER | 9.ham, kaas

Lunch

“the social acceptable
excuse for day drinking.”

OMELET | 9.50
bacon, tomaat, prei, champignons, ui
TOSTI | 4.50
ham, kaas

‘‘Did you know that we serve the entire menu all day?’’

Lunch|

flammkuchen

PARMAHAM | 11.bospaddenstoelen, rucola, tomaat, truffel
PULLED CHICKEN | 11.rode ui, champignons, rucola, barbequesaus

Salade
KIP | 14.avocado, tomaat, truffel, ei
PARMAHAM | 14.geitenkaas, vijgen, frambozenbalsamico
VIS | 14.50
makreel, zalm, gamba

(+ brood | 0.50 )

Vooraf
BROODPLANKJE
kruidenboter | 4.50
3 dips | 5.75
KALFSWANG | 12.50
langzaam gegaard, sjalot, gerookte biet
CANNELLONI BUIKSPEK | 13.50
paling, komkommer, yuzu
CARPACCIO | 12.rucola, oude kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise
GEMARINEERDE ZALM | 12.biet, venkel, appel
GAMBA’S | 12.50
knoflookolie, rode peper, bosui
GEGRILDE AUBERGINE | 8.hummus van rode biet, feta, frambozenbalsamico

Soep
TOMAAT | 6.50
room, prei
TOM KHA KAI | 7.50
kip, kokos, citroengras

(+ brood | 0.50 )

Hoofd
vlees

VARKENS RIBROAST | 22.bockbier, sjalotten, truffel aardappel
RUNDER PICANHA | 22.50
romanesco, zoete aardappel, Argentijnse jus
TOURNEDOS | 26.50
groene asperges, uiencreme, jus de veau
PARELHOENFILET | 23.50
pancetta, kruidenolie
BEEFBURGER | 18.50
avocado, bacon, truffelcreme
SPARERIBS | 19.50
zoet of pittig gemarineerd

“The best stories are
like the best burgers:
big, juicy, and messy.”

vis
SKREIFILET | 23.knolselderij, doperwt, saffraan
VIS HET SEIZOEN | dagprijs

pasta/vega
RAVIOLI | 16.50
ricotta, citroen
GEVULDE BOLCOURGETTE | 18.Italiaans, parmezaanse kaas, amandelen,
gepofte tomaat

Kinderen
BIEFSTUKJE | 12.50
pepersaus & frites
SPARERIBS | 12.frites
BURGERTJE | 9.50
tomaat, cheddar, frites
KROKET / FRIKANDEL| 7.frites
KIPFINGERS| 7.frites
KINDERIJSJE | 3.95
vanille ijs, slagroom in een verrassingsbeker

“We love you and your little sprouts BUT please
keep in mind that our job can be dangerous!
Especially when we are walking around with hot
coffees, teas and sharp knifes.
Unattended children will be sold to the circus.”

Dessert
CRÈME BRÛLÉE | 8.steranijs, speculaasijs
ANANAS UIT DE OVEN | 8.butterscotch, vanille, kaneel
HANGOP | 8.bosvruchtenbavarois, macaron, bramenijs
BOKKENPOOTJES TIRAMISU | 8.50
amaretto
DAME BLANCHE 7.vanille ijs, warme chocoladesaus

Wijnen
rivesaltes
ambre
rivesaltes tuille

dessert

honingtonen |
grenache blanc

4.95

chocolade tonen |
grenache blanc & gris

4.95

Koffie
IRISH

|

6.50

Irish whisky

SPANISH

tia maria

FRENCH

grand marnier

ITALIAN
BRASIL
LICOR 43 OF
BAILEYS

amaretto
tia maria &
grand marnier

Wijnen

|

wit

La Plume | chardonnay | Zuid afrika 4.- / 20.-

rond en vol van smaak, met kenmerken van wit steenfruit & citrus.
zachte afdronk

Marchese della torre | pinot grigio | sicilië 4.50 / 22.50

heerlijk stuivend & opwekkend met aroma’s van peer, venkel &
bloesem

Vina Lisonja | verdejo | spanje 4.75 / 24.50

spanje’s meest populaire wijn, fris & zacht. perfect in de afdronk

Lealthanza | sauvignon blanc | Spanje 5.75 / 28.50

knisperende sauvignon met kenmerken van passiefruit, appel &
bloem

Salentein barrel selection | Chardonnay | argentinië
6.95 / 34.-

vol, rijk & zwoel karakter met tonen van banaan, citrus, ananas,
vanille honing & karamel.

Wijnen

|

rosé

Ultima | Languedoc | Franrijk 4.75 / 24.50

Mediterraanse rosé met een mooie lichte kleur en frisse aroma’s
van aardbeien & frambozen

Wijnen

|

rood

Icalma | merlot | Chili 4.- / 20.-

toegankelijk met een fruitig karakter. In de smaak indrukken van
pruimen & rode bessen

Domerval | Cabernet Sauvignon | Frankrijk 4.75 / 24.50

volle, warme wijn uit Zuid Frankrijk. In de geur en smaak aroma’s
van cassisfruit, jam & cacao.

Bennati Corte Pitora Bardolino | Veneto | Italië 5.25 / 26.-

het gardameer in een wijnglas! sappig, warm met tonen van kersen
& viooltjes

salentein barrel selection | Malbec | argentinië 6.95/ 34.een superieure rode wijn met aroma’s van bramen, pruimen,
chocolade & vanille. vol & krachtig.

Wijnen

|

bubbels

MBM | Prosecco | Italië 6.50 / 25.-

verkwikkende bubbel met een fruitige smaak van peer, citrus &
bloemen.

Salentein sparkling Brut cuvee | Argentinië 7.- / 32.50

Helder van kleur met een mooie goud-roze gloed. Aroma’s van
groene appel, citrus en toast. Fris en sappig met een lekkere
zachte bubbel!

Gremillet champagne Brut cuvee | Frankrijk 8.50 / 42.50
Een sprankelende champagne met een aangename
balans tussen rijpe tonen en zuren.

“Champagne is like duct tape,
it fixes everything”

Hapjes
BROODPLANKJE
kruidenboter | 4.50
3 dips | 5.75
KOUD PLANKJE| 13.50
(gedroogde worst, brood, chips, noten, olijven
BITTERBALLEN | 8.van dobben, 8st.
GAMBA’S | 7.krokant, 8st.
KAASSTENGELS | 7.8st.
NACHO’S | 8.50
pulled chicken, kaas, ui, guacemole, roomkaas
BITTERGARNITUUR
10 st. | 8.20st. | 16.BORRELPLANK | 19.50
mix van bovenstaande bites

