
Broodjes

GEITENKAAS  8,0012 UURTJE  9,75
groene asperges, pijnboom-
pitten en granaatappel

kroket met brood, kopje soep naar 
keuze en een mini uitsmijter kaas 
(ook vegetarisch te bestellen)

TONIJN 9,50
met gekookt ei, haricot verts, 
olijven en Tomberry tomaatjes ook veganistisch 8,00

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. 
Vraag uw gastheer of gastvrouw naar de lunch van de week.

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  8,50
‘DE JONGE’

UITSMIJTER 8,00

bacon, bosui, tomaat en kaas

ham/kaas of rosbief

BOERENOMELET 8,75
spek, ui, champignons en 
paprika

2 AMBACHTELIJKE              7,50
KROKETTEN  



Maaltijdsalades

Tosti  
TURKSE TOSTI       5,00

HAM KAAS 4,50

NIÇOISE      15,00 

GEITENKAAS  14,00

focaccia met sucuk, kaas, 
aioli, rode ui 

tonijn, gekookte ei, haricots verts, 
Tomberry tomaatjes, ansjovis,
olijven en een frisse dressing

groene asperges, pijnboompitten, 
granaatappel en radijs

ZALM 5,75

POKÉ BOWL  15,00

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

edamame bonen, avocado, radijs, 
komkommer, wakame, sesam en rijst
keuze uit: zalm, ossenhaas of tofu

met een broodje en kruidenboter

Broodjes

huisgemarineerde zalm met
wakame, avocado en yoghurtsaus

HAMBURGER VAN DE                           
BLACK BASTARD  
classic broodje hamburger met bacon, 
augurk, mosterd, ketchup en oude kaas

keuze uit donker meergranen- of witbrood

GEROOKTE ZALM        8,50
 

 Vegetarisch   veganistisch Allergie of zwanger? Meld het ons.

SALADES ZIJN OOK 
TIJDENS HET DINER 

TE BESTELLEN 

focaccia met ham en kaas

* met friet 14,00CARPACCIO               9,00
 pijnboompitten, rucola, 
balsamico en Gran Padano

11,00*



Plates

Kids
KROKET, FRIKANDEL 5,75
OF KIPNUGGETS

SATÉ VAN 16,75
KIPPENDIJ
huisgemarineerde saté van kip-
pendij met atjar, seroendeng en 
kroepoek

met frites, appelmoes en 
een surprise

KALFSLEVER* 17,50

KINDERIJSJE 3,95

met gebakken spek en ui

met frites en salade

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

 * ook na 17:00 uur te bestellen



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
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.

TOMATENTARTAAR  

€ 7,50
guacamole, groene kruidenolie en crostini

SASHIMI
van tonijn en zalm, met ingelegde gember, wasabi en sojasaus

Koud

BREEKBROOD 

6,50
met kruidenboter en diverse smeersels 

CARPACCIO VAN RUND

10,75*
pijnboompitten, rucola, grana padano, balsamico

 Vegetarisch   veganistisch Allergie of zwanger? Meld het ons.

Soep

WEEKSOEP

5,25

MOSTERDSOEP 

5,25

met uitgebakken spek en bosui
(ook vegetarisch)

wekelijks wisselende soep

11,00*



*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.

GAMBA’S 

10,00*

3 grote gamba’s van de Bastard Grill, geserveerd met 
een saus van gepofte knoflook

Warm

OSSENHAAS

12,50*
met paksoy en sojasaus

POLENTA 

9,50
met Tomberry tomaatjes en burrata

VOOR EEN PASSEND 
WIJNADVIES, VRAAG NAAR 

ONZE WIJNKAART



 Vegetarisch   veganistisch Allergie of zwanger? Meld het ons.

VOOR EEN PASSEND 
WIJNADVIES, VRAAG NAAR 

ONZE WIJNKAART

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

Vis

SARDIENTJES

18,50
tomatencouscous, groene kruiden en knoflooksaus

ZEEBAARS

21,50*
met limoenrisotto, groene asperges, rode paprika en szechuanpeper

Vegetarisch

BEEF WELLINGTON 
gemaakt van Beyond sausage

18,50

VEGAN RENDANG  

van tempeh, springrol met diverse groenten
19,00

Hoofdgerechten
geserveerd met een aardappelgarnituur, frisse salade 

en seizoensgroenten**



Vlees

SURF EN TURF

27,50*
ossenhaas en gamba’s, met een saus van gepofte knoflook

PIEPKUIKEN

19,50
geserveerd met Bonne femme garnituur

Classic

SATÉ VAN KIPPENDIJ

18,00
huisgemarineerde kippendijen met kroepoek, atjar en seroendeng

SPARE RIBS

19,00
met aioli en chilisaus

FISH & CHIPS

18,50
met remouladesaus 

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. 

Vraag naar onze Specialskaart voor de specials van deze week

** Classic gerechten worden geserveerd met frites en salade



Kids
KROKET, FRIKANDEL OF KIPNUGGETS

5,75
met frites, appelmoes en surprise

KINDERIJSJE 
3,95

AARDBEIEN ‘DE JONGE’ 7,50*
aardbeienijs en een rum-sabayon
wijnadvies: Rietvallei Rooi Muscadel    per glas € 5.00

TRIFLE          6,50           
Eton mess en rabarber
wijnadvies: Muscat de Rivesaltes         per glas € 6.50

KOFFIE COMPLEET 7,50
met diverse lekkernijen van onze patissier Gosselaar

KAASPLANK        10,50* 
4 soorten kaas, geserveerd met Kletzenbrood,  
Rinse appelstroop en vijgen
wijnadvies: Kopke Port 10 Years Old       per glas € 7.50

LICOR 43 CHEESCAKE 7,75*
met sinaasappel sorbetijs
wijnadvies: Muscat de Rivesaltes           per glas € 6.50 

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.

DAME BLANCHE 6,75
vanille-ijs en warme chocoladesaus
 wijnadvies: Banyuls ‘5 ans d’âge         per glas € 6.50

Nagerechten


