
Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten.

✓   = vegetarisch
✓✓ = veganistisch

Keuken tot 21:00 uur geopend,  
op vrijdag en zaterdag tot 21:30 uur.



Voorgerechten

Verse soep ✓ 8
brood en smeersel

Bietencarpaccio ✓✓ 11
cashewcrème, kappertjes, mierikswortel en 
knolselderijkaantjes
Wijn: La Cour des Dames, Pinot Noir

Zalm sashimi 11.5
wasabimayonaise, wakamé, ingelegde gember en 
Kikkoman sojasaus
Wijn: Pech Roc, Chardonnay

Zalmfilet	 12.5
met specerijen gebakken, rode kool, appel, waterkers en 
hazelnoot
Wijn: Paul Mas, Viognier

Crunchy sushi 11.5
gefrituurd, sushi rijst, surimi, wakamé, Japanse omelet, 
wasabimayonaise en Kikkoman sojasaus
Wijn: Touraine, Sauvignon Blanc

Rundercarpaccio 11.5
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,  kappertjes en 
 pijnboompitten
Wijn: Mabis, Pinot Grigio of Villa Quinzio, Negroamaro

Kalfslende	 12.5
gerookt op hooi, salade van enoki, rucola en zoetzure 
 pompoen, sesammayonaise en chips van prei
Wijn: La Cour des Dames, Pinot Noir

Proeverij	 12	/	24
van voorgerechtjes voor 1 of 2 personen
Wijn: Mabis, Pinot Grigio

Vegetarische gerechten

Tagliatelle ✓	 14.5
romige bospaddenstoelensaus met truffel, rucola en 
 pijnboompitten
Wijn: Villa Quinzio, Negroamaro

Zoete aardappelwafels ✓	 14.5
pompoencrème, groene groenten en mousse van 
gorgonzola
Wijn: Valpolicella, Ripasso

Zwarte bonenburger ✓✓	 14.5
bio pompoenpit broodje, chipotlemayonaise, kropsla, 
avocado, tomatensalsa en friet
Suggestie: Duits & Lauret, Blond bier 

Visgerechten

Dorade	 15.5	/	22
op de huid gebakken, romige saus van sjalot, 
pompoencrème met piment, zeekraal en amandel
Wijn: Touraine, Sauvignon Blanc

Tonijnsteak 16.5 
van de grill, haricots verts, paprika, rode ui, roseval en 
tomatensalsa
Wijn: La Cour des Dames, Pinot Noir

Poké bowl
sushirijst, avocado, mango, wortel, komkommer, wakamé, 

ingelegde gember, wasabimayonaise, Kikkoman sojasaus en 
keuze uit sojabonen ✓✓, zalm, tonijn of beef teriyaki
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Vleesgerechten

Eendenborst 17.5
gebraden, jus met steranijs, spitskool, raz el hanout, spek, 
shiitake en bospeen
Wijn: La Cour des Dames, Pinot Noir

Ossenhaas 19.5
van de grill, jus vadouvan, aardappelwafel, groene 
asperge en gepofte tomaat
Wijn: Valpolicella, Ripasso

Kalfsentrecôte 18.5
van de grill, gekarameliseerde knoflookjus, pompoencrème, 
risottobitterbal, courgette en gegrilde champignon
Wijn: La Cour des Dames, Pinot Noir

Varkenshaassaté	 14	/	19.5
pindasaus, cassave kroepoek, huisgemaakte atjar en friet
Suggestie: Leffe Blond

Biefstuk	van	de	haas	 19	/	25.5
gebraden, jus, uienringen, paddenstoelenmix en 
brood of friet
Wijn: Tierras de Murillo, Tempranillo

Bijgerechten

Brood met smeersels ✓	 2.25		/		4

Friet met mayonaise ✓ 	 2.25		/		4

Gemengde sla ✓✓	 4

Gegrilde groenten ✓✓	 4.5

Desserts

IJs 8.5
palet van diverse ijssoorten

Trio van chocolade ✓✓ 9
raw brownie met gojibes en walnoot, chocolademousse en 
chunky monkey ijs

Salted caramelparfait 9
pure chocolade ganache, mini appelbeignet en stroop van 
 Hollands Genoegen

Scroppino 6
Prosecco, limoncello en citroenijs

Kaasplateau 11
4 kaassoorten van onze kaaskaart

Steamed espresso 1560  8
Frangelico, dubbele espresso en melkschuim

Koffie	compleet	 5.5
koffie (of thee) met bonbons van chocolaterie  Zuccotto

Pedro Ximenez (sweet sherry)
v.a. 4.5

Pineau de Charentes Rouge
5

Portproeverij (4 glaasjes)
6

Irish-, French-, Spanish- of Italian coffee 
7.4



Witte wijnen

Pech	Roc,	Chardonnay,	Frankrijk,	La	Mancha	 4	/	21
Lekkere Chardonnay, evenwichtig met fruit in de afdronk

Mabis,	Pinot	Grigio,	Italië,	Veneto	 4.8	/	24
Droog, fris, tonen van appel, meloen, pruim en perzik

Paul	Mas,	Viognier,	Frankrijk,	Rhône	 5.2	/	26
Karakteristieke, bloemige Viognier met rijke afdronk

Kaiserhof,	Grüner	Veltliner,	Oostenrijk,	Kremstal	 27
Bloemig en fris met klein zuurtje

Touraine,	Sauvignon	Blanc,	Frankrijk,	Loire	 5.5	/	28
Veel fruit met licht floraal karakter en citrustonen

Penfolds,	Chardonnay,	Australië	 32
Fruitige aroma's met tonen van Frans eiken en een volle 
afdronk

Pouilly	Fuissé,	Chardonnay,	Frankrijk,	Bourgogne	 40
Rijp geel fruit, boter, verfijnd en strak in afdronk

Mousserend

Sparkling	PUG,	Spanje	 4.5	/	24
Frisse 'Cava', mousserend en heel licht fruitig

Moët & Chandon Brut Impérial 69
Champagne

Rosé

Ficada,	Castelâo,	Portugal,	Sentúbal	 4	/	21
Droge, fruitige rosé met elegante smaak

Rimauresq,	o.a.	Grenache,	Frankrijk,	Côtes	de	Provence	 28
Mooi zalmroze rosé met fris, fruitige afdronk

Rode wijnen

Villa	Quinzio,	Negroamaro,	Italië,	Apulië	 4	/	21
Zachte rode wijn met gekonfijt rood fruit in  aroma

La	Cour	des	Dames,	Merlot,	Frankrijk,	Languedoc	 24
Nuances van bramen en bessen, toets eikenhout en ronde 
afdronk

La	Cour	des	Dames,	Pinot	Noir,	Frankrijk,	Languedoc	 5.2	/	26
Helderrood van kleur, met frisse tonen van rood fruit, 
 heerlijk soepel en zacht

Tierras	de	Murillo,	Tempranillo,	Spanje,	Rioja	 5.2	/	26
Fruitig aroma, kruiden en fijn eikenhout

Stefano	Accordini,	Ripasso,	Italië,	Valpolicella	 6.5	/	32
Kruidig, cederachtig aroma, veel rood fruit, ronde en 
 aromatische afdronk

Penfolds	Bin	8,	Cabernet	Sauvignon	en	Shiraz,	Australië	 42
Stevige rode wijn met een complexe tannine structuur, 
aroma's van zwart fruit



Voor onze jonge gasten

Kidsmix 7.5
frietjes met kipnuggets, minifrikandel, minikroketjes, 
mayonaise en appelmoes

Pizzaboot 6
tomatenpuree en gesmolten kaas

Poffertjes 6
suiker en roomboter

Kinderijsje	 4.5
vanille ijs met slagroom en smarties



Lunchgerechten

Keuze uit wit of bruin vloerbrood, multigranenbol of 
Italiaanse bol

Verse soep ✓ 8
brood en smeersel

Geitenkaas ✓ 8
brood naar keuze, walnotendressing en honing
(als salade +4)

Gerookte zalm 8
brood naar keuze, roomkaas en kappertjes
(als salade +4)

Rundercarpaccio 9
brood naar keuze, truffelmayonaise,  
Parmezaanse kaas, kappertjes en pijnboompitten
(als salade +4)

Steak teriyaki  9
brood naar keuze, gebakken runderhaas, 
teriyakisaus, ui en champignons

Uitsmijter 8
wit vloerbrood, 3 gebakken eieren, rosbief, ham 
en kaas

Clubsandwich gerookte zalm 9.5
wit vloerbrood, zalm, kalkoenfilet, spek en  
eiersalade met augurk

Clubsandwich kaas 9.5
wit vloerbrood, kaas, kalkoenfilet, spek en  
eiersalade met augurk

Rundertartaar 8.5
vloerbrood, gebakken ei en  piccalillymayonaise

Rundvleeskroketten 7.5
vloerbrood, 2 kroketten en mosterdsaus

Broodje hamburger 14
pepermayonaise, spek, ui, kaas, tomaat, 
augurk en friet
(met gebakken ei +1)

Varkenshaassaté 14
pindasaus, cassave kroepoek, huisgemaakte 
atjar en brood of friet

Biefstuk van de haas 19
jus, uienringen, paddenstoelenmix en  
brood of friet

Tosti 5.5
• wit vloerbrood, ham en kaas
• wit vloerbrood, kaas en tomaat ✓
(met gebakken ei +1)
(met friet en mayonaise +2.25)

Tosti geitenkaas ✓ 6
wit vloerbrood, geitenkaas met honing, geserveerd 
met mosterdsaus

Twaalfuurtje
verse soep, wit vloerbrood met kroket,  

wit vloerbrood ham, kaas en gebakken ei 
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