
Broodjes

CAPRESE  6,7512 UURTJE 9,75
tomaat, basilicum, mozzarellakroket met brood, kopje soep naar 

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

TONIJN 8,25
kappertjes, 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

SOEP VAN DE WEEK 5,25
wekelijks wisselende soep

 Vegetarisch   veganistisch Allergie of zwanger? Meld het ons.

LICHT GEBONDEN 5,25
MOSTERDSOEP
met uitgebakken spek en bosui 
(ook vegetarisch)

Ei

UITSMIJTER  7,90
‘DE JONGE’

UITSMIJTER 7,50

salami, bacon, bosui, tomaat en kaas

ham/kaas of rosbief

BOERENOMELET 8,50
spek, ui, champignons en 
paprika

2 KROKETTEN  7,50
OP BROOD



Maaltijdsalades

Tosti
TURKSE TOSTI       5,00

HAM KAAS 4,50

CAESAR 14,50

GEITENKAAS  14,50

focaccia met sucuk, kaas, 
aioli, rode ui 

kip van The Bastard, romaine sla, 
ansjovis, kappertjes, Parmezaan, 
ei en croutons

crème van geitenkaas met honing 
croutons, Granny Smith appel en 
walnoot

ZALM 5,75

ZALM 15,00

focaccia met gerookte zalm, kap-
pertjes, rode ui, ingesmeerd met 
bieslookroomkaas

huisgemarineerde zalm met rode 
bietjes, komkommer, zwarte 
sesam en sesam-soja

met een broodje en kruidenboter

Broodjes

met komkommer, sesam-soja en 
kappertjes

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

keuze uit donker meergranen- of witbrood

HUISGEMARINEERDE      8,50
ZALM   

 Vegetarisch   veganistisch Allergie of zwanger? Meld het ons.

SALADES ZIJN OOK 
TIJDENS HET DINER 

TE BESTELLEN 

focaccia met ham en kaas



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.

Specials
vraag naar onze Specials kaart voor de specials van deze 

week



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
SOEP VAN DE WEEK

LICHT GEBONDEN MOSTERDSOEP**

5,25

5,25

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.

LAUWWARME EENDENBORST

9,50
met vadouvan-rozijnensaus, parelgort en gele biet.

Warm

GAMBA’S*

10,75
gamba’s van The Bastard, groene currysaus, Granny Smith en kokos

TRUFFEL KROKETJES*

10,75
met een crème van knoselderij en Granny Smith



SUSHI 

ZALM*

10,00

11,50

3 stuks, van gerookte biet met sesam-soja en wasabimayonaise

met zoetzure wortel, crème van geitenkaas en zwarte sesam

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

 Vegetarisch   veganistisch 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

Classic

Vlees

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 Tournedos is € 4,00.)

SATÉ VAN DE HAAS

SPARE RIBS

FISH & CHIPS

18,00

19,00

18,25

met kroepoek, atjar en seroendeng

met aioli en chilisaus

met remouladesaus 

KALFSENTRECOTE*

TOURNEDOS*

23,75

25,50

met jus de veau en pastinaakcrème

met peperjus en crème van knolselderij



Allergie of zwanger? Meld het ons.

Vis
VONGOLE*

GEBAKKEN GRIET*

21,00

22,50

met linquine en kervel

met chardonnaysaus, cherrytomaat en gambatartaar

vraag naar onze Specials kaart voor de specials van deze 
week

Vegetarisch
GROENTELASAGNE

VOOR EEN PASSEND 
WIJNADVIES, VRAAG NAAR 

ONZE WIJNKAART

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

met verschillende verse groenten
18,00

PARELGORT RISOTTO
met zoete wortelgarnituur uit de oven en Roquefort

18,00



Nagerechten
DAME BLANCHE 6,50

KAASPLANK* 10,50

TRIFLE 7,50

WENTELTEEFJE 7,50

KOFFIE COMPLEET* 7,50

CHOCOLADETAARTJE* 7,75

vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

4 soorten kaas geserveerd met appelstroop, Kletzenbrood en 
vijgen

warm wentelteefje met Dulce de Leche ijs

HUISGEMAAKT APPELTAARTJE      6,75

koffie met diverse lekkernijen van onze patissier Gosselaar

van pure chocolade, met witte chocolademousse en gezouten karamel

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.

met Dulce de Leche ijs      

van carrot cake


