
LUNCH
12:00 tot 15:00

Soep:
- Pompoensoep met komijnolie € 7,50
- Soep van de dag € Dagprijs

Broodbol:
- Gezond met achterham en boerenkaas, tomaat en ei € 8,95
- Zalmrilette met yoghurt, dille en limoen € 9,95

Broodsnede:
- Carpaccio met tru�elmayonaise, rucola, pijnboompitten € 13,95
- Ambachtelijke kroketten met mosterd € 8,95

Tosti’s:
- Ham en/of kaas € 5,95
- Brie met bosbessenjam en krokante spek € 7,95

Uitsmijters:
- 3 biologische spiegeleieren op boerenbrood bruin/wit € 9,95
- Garnituur: tomaat - krokante spek - ham - kaas € 0,95

Maaltijdsalades:
- Krokante kip met zoetzure komkommer en soja-sesam-mayonaise € 16,95
- Knoflookgarnalen met gepofte cherrytomaat en chilimayonaise € 16,95

Clubsandwich:
- Vikingbrood met zalmrilette, komkommer, mesclune en chips € 13,95
- Notenbrood met serranoham, ganzenleverkrullen en tru�elolie € 15,95

12 uurtje:
- Dagsoep, broodsnede zalmrilette of eiersalade en broodsnede kroket €15,95

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.



Borrelkaart
15:00 tot 17:00

Koude hapjes
- Kaasblokjes met mosterd € 5,95
- Pain de mer met smeersels € 7,50
- Dun gesneden fuet € 5,95

Warme hapjes
- Gebakken knoflookgarnalen €7,95
- Edamame boontjes met zeezout €6,95
- Iberico rib fingers €7,95

Bittergarnituur
- Ambachtelijke bitterballen met mosterd € 5,50
- Mini loempia’s met chilisaus € 6,50
- Ambachtelijke minifrikandellen met mayonaise € 4,50
- Mini kaasloempia’s met chilisaus € 5,50

Mix garnituur
Bitterballen
Mini loempia’s
Mini frikandellen
Mini kaasloempia’s
met mosterd en chilisaus € 11,95

Borrelplank
Combinatie van warme en koude hapjes € 21,95

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.



Diner
17:00 tot 20:00

Voorgerechten:
- Carpaccio met tru�elmayonaise, rucola en pijnboompitten € 13,50

Supplement ganzenleverkrullen € 3,50
- Paté met brioche en bramencompote € 9,50
- Gemarineerde zalm met bietenbereiding en mascarpone € 15,50
- Coquilles met krabsalade en crème peterselie € 15,50
- Pompoensoep met komijnolie € 7,50
- Soep van de dag € Dagprijs
- Pain de mer met smeersels € 7,50

Hoofdgerechten:
- Sukade met geglaceerde wortel, uiencompote en jus du veau € 23,95
- Eend met aardappel-snijbonen-stamppot en sinaasappeljus € 24,95
- Parelhoen met pompoencrème, spruitjes en dragonsaus € 22,95
- Zeebaars gegrild met gestoofde prei en beurre blanc € 24,95
- Rode poon met doperwten crème en beurre noisette € 23,95
- Tru�elrisotto met wilde paddenstoelen € 19,95

Nagerechten:
- Tiramisu espresso € 8,50
- Stroopwafel parfait met karamelsaus € 8,50
- Callebaut chocolade mousse € 8,50

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.



Pizzakaart
Alleen op zondag

Voorgerechten:
- Focaccia brood met olijventapenade, grof zeezout en olijfolie € 5,25
- Salade Caprese € 7,25

Pizza’s:
- Pizza Margherita € 9,95

Tomatensaus, mozzarella en basilicum
- Pizza Salami € 11,25

Tomatensaus, mozzarella en rundersalami
- Pizza Hawaii € 11,25

Tomatensaus, mozzarella, ham en ananas
- Pizza Vegetariana € 11,25

Tomatensaus, mozzarella, ui, champignons, paprika en zwarte olijven
- Pizza Tonno € 11,95

Tomatensaus, mozzarella, tonijn, rode ui, kappertjes, ansjovis en tijm
- Pizza Formaggi € 14,50

Tomatensaus, mozzarella, castello blue, Parmezaanse kaas en mascarpone
- Pizza Pepperoni € 11,95

Tomatensaus, mozzarella, chorizo, rode peper en ui
- Pizza Pollo € 12,95

Tomatensaus, mozzarella, kip, ui, champignons en oregano
- Pizza Quattro Stagioni € 12,50

Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, artisjok, champignons, ui en paprika
- Pizza Beneden Sas € 14,50

Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, rucola, mascarpone, paprika en
Parmezaanse kaas

Nagerechten:
- Boerenroomijs met aardbeien en slagroom € 7,50
- Coupe van de dag € 7,50

Wij hanteren 1 rekening per tafel

Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.


