Voorgerechten
Carpaccio van runderhaas
Wasabi mayonaise| zoetzuur van komkommer| furikake| salade

€ 17,50

Soep van verse tomaten
Met een hint van knoflook en gember

€ 8,00

Caesar salade gegrilde kip of gerookte zalm
Romeinse sla | ei | ansjovis | Parmezaanse kaas | croutons
Ook verkrijgbaar als vegetarische salade - € 13.50

€ 18,50

Huisgerookte Noorse zalm
Pompoencurry en mango terrine| limoen mayonaise

€ 18,50

Terrine van pompoencurry en mango (veganistisch)
Zoetzure komkommer | limoenmayonaise| tomatenraster

€ 15,50

Hoofdgerechten
Reepeper
Kruidkoek | hint van chocolade | gratin van pastinaak en aardpeer

€ 23,50

Gegrilde runder rib-eye
Hazelnotenboter | geroosterde roseval aardappelen | groenten

€ 25,00

Saté van varkenshaas
Satésaus | frites | gemengde sla | kroepoek | atjar tjampoer | gebakken uitjes

€ 20,50

Gegrilde filet van zalm
Geroosterde roseval aardappelen | groenten | paprika-kokossaus

€ 24,50

Gegrilde Black Angus Cheeseburger
Cheddar | smokey BBQ sauce | coleslaw | frites

€ 20,50

Vegetarische burger van kimchi
Brioche brood | sla| zoetzure komkommer | wasabi mayonaise | frites

€ 19,50

Make your own pizza! Classic pizza met tomatensaus en mozzarella
€ 18,50
4 toppings inclusief, €1,50 per extra topping
olijven | zongedroogde tomaten | jalapeño pepers | pepperoni | achterham | tonijn |
gegrilde kip | rode ui | Parmezaanse kaas

Nagerechten
Hazelnoot semifreddo
Saus van gezouten karamel | pistache krokant

€12,50

Bavaroise van kokos en mango
Zanddeeg | chocolade roomijs | slagroom

€ 12,50

Selectie van ambachtelijk ijs
Chocolade roomijs | walnotenijs | vanille roomijs | slagroom

€ 10,50

Bites & snacks
Te bestellen 24/7
Vegetarische bitterballen met mosterd (8 stuks)
Hollandse bitterballen met mosterd (8 stuks)
Gefrituurde garnalen met chilisaus (8 stuks)
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)

€
€
€
€

10,50
10,50
11,00
13,50

Lunch
Te bestellen tot 16.00 uur
Uitsmijter
€ 14,50
3 gebakken scharreleieren | achterham of belegen Goudse kaas | wit- of volkorenbrood
Tosti ham/kaas
3-laags | ham en/of kaas | wit- of volkorenbrood | tomatenketchup

€ 8,50

Soep van verse tomaten
Met een hint van knoflook en gember

€ 8,00

Caesar salade gegrilde kip of gerookte zalm
Romeinse sla | ei | ansjovis | Parmezaanse kaas| croutons
Ook verkrijgbaar als vegetarische salade - € 13,50

€ 18,50

Stokbroodje rosbief
Picalilly | cornichons | salade

€ 14,50

Stokbroodje pikante makreel
Zoetzure komkommer | rode ui | salade

€ 16,50

2 kroketten van de Bourgondiër
Wit- of volkorenbrood | mosterd

€ 14,50

Extra’s
Vlaamse friet
Groene salade of geroosterde groenten

€ 5,00
€ 5,00

Take-in en roomservice
Roomservice die bij u past. Probeer onze Take-in service eens! Beschikbaar tussen 12:00 en 21:30 uur, met
uitzondering van de 24/7 producten. Gratis wanneer u uw bestelling afhaalt van onze kitchen counter, maar
natuurlijk bieden wij nog steeds traditionele roomservice. De tripcharge bedraagt dan € 8.50.

