
Voorgerechten
BROODPLANKJE                                                                              
   met diverse soorten stokbrood, kruidenboter, 
   tapenade en alioli                                                                             
SOEP VAN DE DAG                                                                          € 5.00
GEROOKTE ZALM 
   met dille dressing en sla                                                                  
TRENDY GARNALENCOCKTAIL                                                 
   met snippers van gerookte zalm en cocktailsaus                             
CARPACCIO                                                                                    
   met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas 
   en pesto of truffelmayonaise                                                          
TATAKI OSSENHAAS                                                                    
   in een sesam-en pistachejasje met rucola, 
   wasabi en truffelmayonaise                                                           

Warme salades
KIPSALADE                                                                                     
   met kip, sla, bacon, tomaat, komkommer 
   en caesar dressing                                                                             
OSSENHAAS SALADE                                                                  
   met ossenhaas reepjes, champignons, sla, 
   tomaat, komkommer en teriyaki dressing                                       

Koude salades
GRIEKSE SALADE                                                                                        
   met feta, olijven, kappertjes, tomaat 
   en uien yoghurt dressing                                                                             
GEITENKAAS SALADE                                                                            
   met geitenkaas, appel, walnoten, sla, 
   tomaat, komkommer en honing-mosterd dressing                                    

€ 5.00

                                                                          € 9.95

  € 9.95

€ 14.50

€ 14.95

€ 10.95

€ 10.95

€ 9.75

€ 10.00

Voor de vegetariër
THAISE GROENE GROENTE CURRY                                         € 13.95
   met basmati rijst gekruid met koriander en limoen, 
   geserveerd met kroepoek                                                               
VEGETARISCHE HAMBURGER VAN KIKKERERWTEN 
EN SUIKERMAIS                                                                            € 14.95 
   met tomaat, gebakken ui, augurk en sla, 
   geserveerd met pesto mayonaise en frites                                     
VEGETARISCHE STRUDEL                                                          € 15.95
   met geroosterde groenten, pijnboompitten, rucola 
   en geitenkaas, geserveerd met hummus en  
   een yoghurt-muntsaus                                                                   

Kindermenu
FRIKANDEL met huisgemaakte frites                                              
KROKET met huisgemaakte frites                                                     € 6.00
KIP NUGGETS met huisgemaakte frites                                           
NAAR WENS GESERVEERD MET APPELMOES

Voor de vleesliefhebber
HAMBURGER                                                                             € 14.95
   met bacon, cheddar, crispy uien, salade en spicy mayo               
KIPSATÉ                                                                                         € 15.95
   met nasi, kroepoek en satésaus                                                    
VARKENSHAASSATÉ                                                                  € 17.50 
   met nasi, kroepoek en satésaus                                                    
SCHNITZEL VAN VARKENSHAAS                                            € 17.95
   met mediterrane groenten                                                             
VARKENSHAAS                                                                            € 19.95
   met gebakken paprika, ui en champignons                                 
SPARERIBS                                                                                    € 22.50
   op kersenhout gerookt met homemade 
   Jack Daniel's Tennessee saus                                                       
OSSENHAAS                                                                                 € 27.50
   met gegrilde courgette, paprika, rode ui en krokante prei            
ARGENTIJNSE RIB-EYE                                                             € 27.50 
   met gemengde groenten en padrón pepers                                   
MIXED GRILL ( VOOR 2 PERSONEN )                                     € 39.50 
   spareribs, kipfilet, varkenshaas, ossenhaas en groenten              
RIB-EYE ( VOOR 2 PERSONEN )                                               € 44.95
   met padrón pepers                                                                        
TOMAHAWK ( VOOR 2 PERSONEN )                      ( per kg )  € 54.95                                      
   met ratatouille en uienringen                                       

ONZE HUISGEMAAKTE SAUZEN: 
RODE PORTSAUS,CHAMPIGNONROOMSAUS 
OF GROENE PEPERSAUS                                                             € 3.00

Voor de visliefhebber
OP DE HUID GEGRILDE ZALM                                                 € 20.95
   met gegrilde groenten met lime-soya mayonaise                         
OOSTERSE GAMBA'S                                                                  € 19.95 
   met koriander rijst, groenten en groene currysaus                       
IN ROOMBOTER GEBAKKEN ZEETONG                                € 21.50 
   met salade met citroen-botersaus en kappertjes                           
GEGRATINEERDE KABELJAUW                                               € 24.75 
   met huisgemaakte tomatensaus, alioli en haricots verts               
RODE KREEFT ( per 700g )                                                          € 44.95 
   met salade, tartaarsaus en salsa verde                                          
BLAUWE KREEFT ( per 700g )                                                  Dagprijs
   met salade, tartaarsaus en salsa verde                                          
OESTER                                                                                            € 3.50
   naturel                                                                                             
OESTER                                                                                            € 5.00
   gegratineerd                                                                                    

ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN  NAAR KEUZE 
GESERVEERD MET HUISGEMAAKTE FRITES,  
GEBAKKEN AARDAPPELEN OF EEN GEMENGDE SALADE

O

Tapas
PADRÓN PEPPERS                                                           € 7.50
PIL -PIL GARNALEN                                               € 10.00 
   gekookt in knoflook, chili en witte wijn                          
VIS MINI SPIES                                                           € 10.00 
   met zeeduivel en gamba's                                              
BORD JAMON IBERICO                                                € 16.95 
   met olijfolie en stokbrood                                              
KAAS BORD                                                                    € 15.00 
   met diverse soorten kaas, 
   vijgencompote en stokbrood                                          
BORD JAMON IBERICO MET MANCHEGO KAAS  € 19.95
   en vijgencompote                                                           
RUSSISCHE SALADE MET GARNALEN     ½ € 4.00 / € 7.00
GEBAKKEN CAMEMBERT                            ½ € 5.00 / € 8.00
   ( gepaneerd ) met cranberrycompote
GEFRITUURDE INKTVISRINGEN              ½ € 6.00 / € 10.00
MONTADITOS VAN IERSE OSSENHAAS  ½ € 7.00 / € 10.00 
   met geitenkaas en gekarameliseerde ui 
TOAST MET ZALM GUACAMOLE             ½ € 7.00 / € 10.00 
KABELJAUW KROKETTEN                                                  
   met zwarte alioli 
   ( knoflookmayonaise met inkt van de inktvis )
GEPANEERDE RISOTTOBALLETJES           ½ € 5.00 / € 8.50
   met wilde champignon, blauwe kaas 
   en pikante tomatensaus  
                                                                        

Desserts 
CHOCOLADE COULANT                                                          € 6.95
   met vanille ijs en karamelsaus                                                  
CRÈME BRULEE                                                                        € 6.95
   met huisgemaakt koekje                                                           
NEW YORK CHEESECAKE                                                      € 6.95
   met een compote van blauwe bessen                                        
VENEZOLAANSE CRÈME CARAMEL 'LORENITA’             € 6.95
   met karamelsaus, crumble en slagroom                                    
LEMON SORBET                                                                        € 6.95
   met vruchten van het seizoen                                                    
COUPE VANILLE IJS                                                                 € 6.95
   met verse aardbeien en slagroom                                              

Extra’s

Huisgemaakte frites                                                                      € 3.95
Gebakken aardappelen                                                              € 3.95
Gemengde salade                                                                          € 3.50

HEEFT U EEN ALLERGIE?  MELD HET ONS! 
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  € 6.00

  € 6.00

 ½ € 5.00 / € 8.00
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