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SALADES
Gemengde salade naar het seizoen
met komkommer, wortel & avocado € 11,5

Uitgebreid met

• carpaccio, oude kaas, zonnebloempitjes en tomaat € 17,5

• pulled chicken uit de bbq, appel en walnoot € 16

• krab, lente-ui en Japanse mayonaise € 17

• gegratineerde geitenkaas, honing

en geroosterde noten € 16,5

• Coeur de brie met walnoten en tuinkers uit onze

kiemkast € 16

• Parmaham en cherry tomaatjes € 17

• Mexican met kidney beans, jalapeños, nacho’s, zure

room, rode ui, tomaat en kaas € 16

SOEPEN

Tomatensoep
met verse kruiden en crème fraîche € 8

Rijkgevulde vissoep
met een scheutje Pernod en room € 9,5

LUNCH & VOORGERECHTEN
Carpaccio met oude kaas, mosterd, citroen

en olijfolie € 13,5

Romige krabsalade met sesam, lente-ui

en toast € 14,5

Gefrituurde inktvisringen
met citroenmayonaise € 13,5

Versgebakken nachos
met chili, bonen, barbecuesaus, pulled chicken,

jalapeños, guacamole, uitjes, zure room en kaas € 14,5

Loaded sweet potato fries
met o.a. avocado, salsa, ui, kaas en jalapeños € 15

(met pulled chicken + € 3)

LUNCH POKÉBOWLS
met o.a. edamame, Japanse mayonaise, sriracha, sesam, avo-

cado en soja

keuze uit: krab, crispy chicken of

gebakken champignons € 17,5

KROKETTEN
Twee draadjesvleeskroketten
met mosterd en brood € 10,5

Hollandse garnalenkroketjes
met onze citroenmayonaise, een kleine salade en brood

(2 of 3 stuks) € 12,5 / € 18,75

Groentenkroketten
met brood en een kleine salade € 10,5

Wilt u liever kroketten met frietjes + € 2

= Vegetarisch

Hamburgers ofiets anders warmsvoor de lunch?Kijk verderop!



De onderstaande gerechten worden geserveerd met friet,

mayonnaise en heerlijke salade

Gebakken gamba’s (6)
met knoflook, rode peper, ui en peterselie € 23,5

Gebakken tongfilets met avocado, sesam en soja € 24,5

Hollandse lendebiefstuk met sjalottenjus € 24,5

Dry aged ribeye met fleur de sel en jus € 29,50

GROTE POKÉBOWLS
met o.a. edamame, Japanse mayonaise, sriracha, sesam, avocado

en soja. Keuze uit: krab, crispy chicken of

gebakken champignons € 20,5

DESSERTS, TAART & ZOET

Dame blanche met slagroom € 9,5

Café glacé roomijs, koffie, caramel en

slagroom € 9,5

Twee bolletjes ijs van het seizoen,

met slagroom € 8,5

Vers fruit met slagroom € 8,5

Crème brûlée € 9,5

Warme brownie met roomijs

en gezouten karamel € 9,5

Cheesecake € 5,4

Fruittaart € 4,9

Kaasbordje met vier verschillende kazen, noten,

dadelbrood en appelstroop € 14,5

HAMBURGERS
Hamburger 160 gram, 100% rundvlees, geserveerd op een glazed
briochebol. De burgers zijn medium gebakken.
Met frietjes + € 3,5

Hamburger met sla, tomaat, ui, augurk en bbq saus € 16

Truffelburger met truffeltapenade, truffelmayonaise,

sla, tomaat, ui en augurk € 17,5

Beetburger met sla, tomaat, ui, augurk en aïoli € 16

Alle burgers kunt u aanvullen met extra toppings: pulled

chicken, gebakken ei, spek, belegen kaas of avocado € 1,5 p/st

WARME LUNCH- & HOOFDGERECHTEN
Fish and chips met aïoli en een kleine salade € 18,5

Gefrituurde inktvisringen met friet, salade en

citroenmayonaise € 19

Spaghetti vongole met knoflook, Spaanse peper,

peterselie en olijfolie € 17,5 / € 23,5

Rijkgevulde vissoep met garnalen, mosselen, krab,

boerenbrood en aïoli € 18,5

Spaghetti frutti di mare met o.a. langoustines,

garnalen en vongole € 27,5

Saté van scharrel maiskip met o.a. komkommer,

kroepoek, sausjes en friet € 18 / € 21

Vega saté
met o.a. komkommer, emping, sausjes en friet

€ 18 / € 21

Patatje stoofvlees met belegen kaas, piccalilly,

bonen, champignons en salade € 17,5 / € 20,5

Nacho’s met chili, bonen, barbecuesaus, pulled chicken,

jalapeños, guacamole, uitjes, zure room en kaas € 17,5

Loaded sweet potato fries met o.a. avocado,

salsa, ui, kaas en jalapeños € 18,5

(met pulled chicken + € 3,5)

OESTERBAR

Half dozijn oesters
de soorten verschillen per seizoen € 18,5

Gegratineerde oesters (6) € 20,5

Gebakken vongole
met knoflook, Spaanse peper en tomaat € 15,5

Langoustines (2)
met brood, sausjes en citroen € 10,5

Grote pelgarnalen
met brood, sausjes en citroen € 9,5

Kĳk eens in onze kiemkast.

Hier groeien de garneringen

en smaakmakers die wij in

uw gerechten verwerken.

HIGH TEA
Vooraf reserveren & vanaf twee personen

van 14:00 tot 17:00 uur.

Etagère gevuld met taart, zoetigheden,

één scone met jam, clotted cream, kip-avocadowrapje,

fruit, belegde boterhammen, frittata,

een garnalenkroketje en thee € 24,5



IN VERBAND MET VEILIGHEID
GENIETEN PINBETALINGEN

ONZE VOORKEUR.

BORRELHAPJES - KOUD

Brood met:
kruidenboter, olijventapenade, aïoli, koud geperste
olijfolie, zongedroogde tomatentapenade of kruidenroomkaas
(keuze uit twee) € 7,5

Borrelgarnituur koud/warm
een ruim en wisselend assortiment van vis, vlees
en vegetarische hapjes, zowel warm als koud € 19,5

Portie gemarineerde olijven met ansjovis € 4,5

Portie gemengde nootjes
(licht gezouten) € 4

Parmaham € 7

Belegen kaas € 4,5

BORRELHAPJES - WARM

Gefrituurde inktvisringen
met citroenmayonaise € 13,5

Draadjesvleesbitterballen (6) € 8,5

Hollands garnalenkroketje
met citroenmayonaise € 6,25

Kaasloempia’s (6) € 8,5

Fried chili chicken
met chilisaus € 9,5

Versgebakken nachos
met chili, bonen, barbecuesaus, pulled chicken,

jalapeños, guacamole, uitjes, zure room en kaas € 14,5

Borrelgarnituur warm
gefrituurde inktvisringen, draadjesvleesbitterballen,

kaasloempia’s en fried chili chicken € 17

BORRELKAART

Borrelhapjesparade

(verkrijgbaar tussen 14:30 en 17:30 uur)

Een etagère overvol met hapjes koud, warm, vlees,

vegetarisch, vis, smeersels, lekker vers brood, sauzen,

dips etc. etc. Zodat u lekker relaxed kunt borrelen met

vrienden, familie of collega’s. € 27,5

KINDERKAART

Een boterham
met nutella, jam, pindakaas, gebakken

eitje, ham of kaas € 3,5

Tomatensoep € 4

Tosti met kaas, ham en ketchup € 6

Hollandse garnalenkroketjes
met citroenmayonaise € 12,5

Carpaccio
met oude kaas en een frisse dressing € 9

Gefrituurde inktvisringen
met citroenmayonaise € 9,5

Fish and chips
met aïoli en een kleine salade € 10,5

Broodje hamburger met friet € 10

Kroket,frikandel,kaassoufflé of
kipnuggets met friet € 9

Vanille roomijs
met warme chocoladesaus en slagroom € 7

Kinderijsje
met slagroom en snoepjes € 6



EIERGERECHTEN

Gebakken bio-eitjes met ham en/of kaas € 11

Gebakken eieren met spek en tomaat € 11

Roereieren met krab en toast € 13,5

Roereieren met gebakken spek en toast € 12,5

Roereieren met toast € 10

Omelet met kaas en bieslook € 12,5

Omelet met beenham en tomaat € 13

BROODJES & BOTERHAMMEN

Wit broodje kipsaté met gebakken uitjes,

Spaanse peper en pindacrunch € 10,5

Wit broodje vegasaté met ingemaakte uien, komkommer

en gebakken uitjes € 10,5

Wit broodje gestoofd rundvlees met belegen kaas

en champignons € 10,5

Club sandwich met o.a. kaas, ei, sla, spek, tomaat

en pulled chicken € 15

Bij onderstaande gerechten kunt u kiezen

uit bruin brood, wit brood of een zacht wit broodje:

Carpaccio met oude kaas, zonnebloempitjes, tomaat,

komkommer en onze kiemen € 14,5

Parmaham met tomaat, komkommer en salade € 13

Warme beenham met honing-mosterdsaus € 12,5

Pulled chicken met coleslaw € 13

Coeur de brie € 11,5

Belegen kaas € 8,5

Romige krabsalade met sesam en lente-ui € 14

Smashed avocado met uitjes, sesam, paprika &

kimchi-mayonaise € 15,5

(met gebakken eitje + € 1,5 met krab + € 4)

Briochebrood-tosti met beenham, belegen kaas, een

kleine salade en chillisaus € 7,75

ONZE SPECIALE LUNCHGERECHTEN

Struislunch vlees
Tomatensoep, draadjesvleeskroket, gemengde salade
en een uitsmijtertje ham € 17,5

Struislunch vegetarisch
Tomatensoep, boterham met olijventapenade en
kruidenroomkaas, salade met gegratineerde geitenkaas
en een groentenkroketje € 17,5

Struislunch vis
Vissoep met een scheutje Pernod en room, boterham met
romige krabsalade, gemengde salade
en een garnalenkroketje € 19

KINDERONTBIJT
Pancake, wafel of wentelteefje
met vers fruit en stroop € 4,5

ONTBIJT

Dinsdag t/m zondag verkrijgbaar tot 12:00 uur.

Groot ontbijt
Versgebakken brood, croissant, eigengemaakte jam, kaas,

ham, spek of ontbijtworstjes, roer- of gebakken ei,

vers fruit, granola & yoghurt, sinaasappelsap en

koffie of thee € 19

Yoghurt met vers fruit € 8,5

Onze zelfgeroosterde granola
Vers fruit en yoghurt € 9,5

(met geroosterde noten + € 1,5)

Roereieren met toast € 10

met gebakken spek € 12,5

met krab € 13,5

Omelet
met kaas en bieslook € 12,5

met beenham en tomaat € 13

American pancakes
met vers fruit, maple syrup en room € 12,5

met gebakken spek en maple syrup € 13

Warme Luikse wafels
met vers fruit, maple syrup en room € 12,5

met spek en maple syrup € 13

Wentelteefjes
met kaneel, vers fruit, jam en maple syrup € 12,5

met gebakken spek, kaas en een gebakken eitje € 14,5

Croissant met boter en onze jam € 3,5

Smashed avocado met uitjes, sesam, paprika &

kimchi-mayonaise € 15,5

(met gebakken eitje + € 1,5 met krab + € 4)

op wit of bruin brood

Alle broodgerechten kunnen bij ons glutenvrij
supplement à € 1,5


