Huysaperitief
Grand Marnier, komkommergin, tonic elderflower, sorbet van limoen

€7,50

Virgin mojito ‘nojito’ 0%

€5,50

Lekkers vooraf
Plankje lekkers!
Broodjes, smeersels, selectie kaas en worst,
olijven en kaasstengels
€4,75 p.p.
Broodje met huysgemaakte kruidenboter
€4,50

Voorgerechten

Op z'n
Hollands
genieten
3 gangen
€25

Paprikasoep met crème fraiche
€5,50
Carpaccio, Grana Padano, pijnboompitjes & truffelmayo
€8,50
Salade caprese, mozzarella, basilicum, tomaat & groentechips
€8,00
Gemarineerde garnalen, guacamole, komkommer, kruidenolie
€8,00
Brioche, gerookte zalm, huysgemaakte tzatziki & little gem
€8,00

Hoofdgerechten
Biefstuk met rode port jus of kruidenboter
€19,50 in menu +€2,75
Vis van de dag met een anitboise
€17,50
Maishoen met gevogelte crème saus
€17,50
Lasagne van geroosterde aubergine, paprika en courgette, tomaat, feta, rucola
€17,50
De niet te versmaden kalfsspareribs met huysgemaakte aioli
€19,50 in menu +€2,75

Hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en lekkere dikke frieten

Nagerechten

Crème Brulée met frambozensorbet
€7,50
Trifle van mango, hazelnootcrème,
chocoladecake en krokant van hazelnoot
€7,50
All-time favorite kaasplank!
€9,50 in menu €2,00 extra
Klein ijsje om gezellig mee te doen
€4,50

Huysgemaakte digestieven
Limoncello
€4,00
Frambozenlikeur
€4,00
Kaneeljenever
€4,00

Whoppy menu €12,50
Voorgerechten
Paprika soepje met crème fraiche
€ 3,00
Stokbroodje kruidenboter
€ 3,00

Hoofdgerechten
Hamburgertje
€7,50
Vis v/d dag
€7,50

Nagerechten
Vanille ijs met een kadootje
€3,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en lekkere dikke frieten

Hoofdgerechten
Vis van de dag met een antiboise

€17,50

Maishoen met gevogelte crème saus

€17,50

Lasagne van geroosterde aubergine, paprika en courgette,
€17,50

tomaat, feta, rucola

Wenst u extra salade of frietjes? +€2,50

Desserts

Créme Brulée met frambozensorbet

€7,50

Trifle van mango, hazelnootcrème,
chocoladecake en krokant van hazelnoot

€7,50

Klein ijsje om gezellig mee te doen

€4,50

Heeft u zin in carpaccio, biefstuk of een kaasplankje na?
Dan kan dat natuurlijk ook tegen een kleine meerprijs.
Carpaccio +€2,50 Biefstuk +€3,50 Kaasplankje +€2,50

