
Broodjes

CAPRESE  6,5012 UURTJE 9,75
tomaat, basilicum, mozzarellakroket met brood, kopje soep naar 

keuze en een mini uitsmijter kaas 
(ook vegetarisch te bestellen)

TONIJN 8,25
appelkapper, ei, rode ui, 
tomaat en olijf ook vegetarisch te bestellen

keuze uit donker meergranen- of witbrood

keuze uit donker meergranen- of witbrood

met een broodje en kruidenboter

Lunch
Van 11:30 uur tot 17:00 uur bent u welkom voor de lunch 

en de kleine gerechten op de kaart. 

Soep

POMODORI SOEP 4,95

SOEP VAN DE WEEK 4,95

met chorizo en kruidenolie

wekelijks wisselende soep

 Vega  Allergie of zwanger? Meld het ons.

LICHT GEBONDEN 4,95
MOSTERDSOEP
met uitgebakken spek en bosui 
(ook vegetarisch)

Ei

UITSMIJTER  7,50
‘DE JONGE’

UITSMIJTER 7,25

salami, bacon, bosui, tomaat en kaas

ham/kaas of rosbief

BOERENOMELET 8,50
spek, ui, champignons en 
paprika

2 KROKETTEN  7,25
OP BROOD



Maaltijdsalades

Tosti
TURKSE TOSTI       4,75

HAM KAAS 3,75

KIP 13,50

GEITENKAAS  13,50

focaccia, met sucuk, kaas, 
aioli, rode ui 

gegrilde kip, bacon, tomaat, 
romaine sla, knoflook & chips van 
knoflookbrood

lauwwarme geitenkaas, 
walnoten, crème van rode biet, 
pijnboompitten en rucola

ZALM 5,50

ZALM 14,50

focaccia, met gerookte zalm, 
appelkapper, rode ui ingesmeerd 
met bieslookroomkaas

huis gemarineerde zalm, ei, 
appelkapper, haricot verts 
en kruidendressing

met een broodje en kruidenboter

Sandwiches

appelkapper, avocado, komkommer 
met een yoghurtdressing

CHICKEN BLT 8,25
met geroosterde kip, bacon,
romaine sla & tomaat

keuze uit donker meergranen- of witbrood

HUISGEMARINEERDE      8,50
ZALM   

 Vega  Allergie of zwanger? Meld het ons.

SALADES ZIJN OOK 
TIJDENS HET DINER 

TE BESTELLEN 



Plates

Kids
KROKET, FRIKANDEL 5,75
OF KIPNUGGETS

SATÉ VAN 16,50
VARKENSHAAS

HOLLANDSE 17,75
BIEFSTUK

met kroepoek, atjar en seroendeng

ook mogelijk met brood en jus 
i.p.v. frites en salade

met frites, appelmoes en 
een surprise

KALFSLEVER 16,75

KINDERIJSJE 3,95

met gebakken spek en ui

met frites en salade, ook tijdens het diner te verkrijgen

gerechten ook tijdens het diner te verkrijgen

  Allergie of zwanger? Meld het ons.

Lunch van de week
onze bediening vertelt u graag wat 

de lunch van deze week is



Diner
A la carte eten kan vanaf 17:00 uur in een gezellige en 

ongedwongen sfeer. Onze chefkok kiest regelmatig en zorgvuldig 
de gerechten voor de menukaart uit.

Voorgerechten

Soep

POMODORI SOEP**

SOEP VAN DE WEEK

LICHT GEBONDEN MOSTERDSOEP**

4,95

4,95

4,95

met chorizo en kruidenolie

wekelijks wisselende soep

met uitgebakken spek en bosui

geserveerd met brood en kruidenboter

*In combinatie met een hotel dinervoucher wordt een toeslag berekend, voor voorgerechten 
€ 3.50, hoofdgerechten € 5.00 en nagerechten € 2.50. ** Kan ook vegetarisch 

  Allergie of zwanger? Meld het ons.

BUIKSPEK

8,50

Langzaam gegaard buikspek, afgelakt met honing en chili 
en begeleid met een licht pittige barbecuesaus

Warm



HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL*

TOMATENCARPACCIO 

TERRINE VAN  VIS

12,75

7,75

9,75

Hollandse garnalen, ijsbergsla en cocktailsaus

rucola, geitenkaas en een basilicum gember dressing

gerookte zalm, forel, kabeljauw en garnalen in een gelei 
van witte wijn en saffraan begeleid met een wasabi mayonaise

*In combinatie met een hotel dinervoucher wordt een toeslag berekend, voor voorgerechten 
€ 3.50, hoofdgerechten € 5.00 en nagerechten € 2.50.

 Vega  Allergie of zwanger? Meld het ons.

Koud
BREEKBROOD 

CARPACCIO VAN RUND*

6,50

10,75

met kruidenboter en diverse smeersels 

met balsamicostroop, pijnboompitten, rucola en Grana Padano



Allergie of zwanger? Meld het ons.

Hoofdgerechten

Vlees

Vis

geserveerd met een aardappelgarnituur, frisse salade 
en seizoensgroenten

*In combinatie met een hotel dinervoucher wordt een toeslag berekend, voor voorgerechten 
€ 3.50, hoofdgerechten € 5.00 en nagerechten € 2.50. (De toeslag voor Steak Bavette is € 3,50.)

SATÉ VAN DE HAAS

SPARE RIBS

GEBAKKEN STEAK BAVETTE*

16,50

18,50

21,50

met kroepoek, atjar en seroendeng

met aioli en chilisaus

met spicy mangosalsa

FISH & CHIPS

GEBAKKEN SLIPTONG*

OP DE HUID GEBAKKEN HEILBOT*

17,50

22,50

22,00

met remouladesaus 

met remouladesaus 

met een mousseline van broccoli



Allergie of zwanger? Meld het ons.

WEEKSPECIAL

MAANDSPECIAL*

18,50

32,50

een hoofdgerecht met garnituren

bestaande uit drie gangen

Vegetarisch
KAASFONDUE

POMPOENCURRY

VEGETARISCHE WEEKSPECIAL

16,50

17,25

Dagprijs

met seizoensgroenten, frites en brood

met bloemkoolrijst en teriyaki van zoete aardappel

vraag onze bediening naar de special van deze week

Specials
onze bediening vertelt u graag wat de actuele specials zijn

VOOR EEN PASSEND 
WIJNADVIES, VRAAG NAAR 

ONZE WIJNKAART

*In combinatie met een hotel dinervoucher wordt een toeslag berekend van € 7,00.



Nagerechten
DAME BLANCHE 5,50

KAASPLANK* 9,50

CHEESECAKE VAN MANDARIJN 7,25

SOEP VAN ROOD FRUIT 6,75

KOFFIE COMPLEET 5,75

PAVLOVA 6,50

vanille-ijs met warme chocoladesaus, notencrunch en slagroom

3 soorten kaas geserveerd met cranberry brood, Rinse appelstroop 
en vijgencompote

met groene appeltjes ijs en lychee ijs

met een karamelsaus

koffie met diverse lekkernijen

met geslagen room, crème de cassis, frambozen en mangosaus

Kids
KROKET, FRIKANDEL OF KIPNUGGETS

5,75
met frites, appelmoes en surprise

KINDERIJSJE 
3,95

Allergie of zwanger? Meld het ons.

*In combinatie met een hotel dinervoucher wordt een toeslag berekend, voor voorgerechten 
€ 3.50, hoofdgerechten € 5.00 en nagerechten € 2.50.


