
Broodplankje met smeersels
Hollandse garnalen cocktail
Carpaccio di Napoli-Pesto 
met Parmezaanse kaas, pesto pijnboompitjes
Steak tartaar op een papadum met truffelmayonaise
en verse geschaafde truffel
Bawykov gerookte zalm met zalm roomkaas
Plateau van lekkernijen van vis en vlees (2 pers.)
gerookte zalm, zalm roomkaas, carpaccio, serranoham en
Hollandse garnalen
Coquille op een bedje spinazie en hollandaisesaus
Gamba's in warme pikante knoflooksaus

VOORGERECHTEN

SOEPJES
Franse uiensoep gegratineerd (vega)
Pomodori soep met pesto en room (vega)
Bretonse vissoep - rijk gevuld

5,25
12,75

9,75
 

13,50
 

12,75
18,50

 
 

13,50
9,50

6,50
6,50
9,50

Margherita tomatensaus en mozzarella
Salami tomatensaus en mozzarella
Walnoot en gekarameliseerde ui 
met tomatensaus, olijven en mascarpone
Formaggi tomatensaus mozzarella
met Parmezaanse kaas en gorgonzola
Caprese tomatensaus 
met tomaatjes pesto en mozzarella
Champignons met truffelsaus
Champignons met truffelsaus en mozzarella
Pancetta - Parmezaanse kaas met honing
Japans buikspek tomatensaus
met okonomiyaki saus en knoflook
Kip pesto tomatensaus 
met pulled chicken en pesto
Kip jalapeno tomatensaus 
met pulled chicken en jalapeño's

PIZZA'S AL TAGLIO
12,50
14,50
14,50

 
15,50

 
14,50

 
14,50
15,50
14,50
15,50

 
15,50

 
15,50



Tournedos met Roquefort- of pepersaus
Entrecote (300 gr.) met saus naar keuze
Kalfslever met spek en uitjes
Kalfsribeye met saus naar keuze
Lamsrack met honing tijmsaus
Javaanse saté van kippendijen met kroepoek en uitjes
Sliptong geserveerd met ravigotesaus
Zeebaars met romige kreeftensaus
Mosselen met div. sauzen, friet en sla (in het seizoen)

Heeft u vragen over allergenen of specialiteiten? Laat het ons
gerust weten! 'Bent u een tevreden gast, vertel het verder!

Anders, vertel het ons!'

HOOFDGERECHTEN

24,50
25,50
19,50
23,50
23,50
16,50
20,50
23,50
18,50

Kids pizza margherita of salami
Frikandelletjes, kroket of kipnuggets met friet en
appelmoes

8,50
8,50

Bij de hoofdgerechten serveren wij friet, sla en groente

Pasta Arrabbiata spicy (vega) champignons, lente-ui,
knoflook, tomaatjes, tomatensaus en pepers
Pasta met gamba's in licht pikante knoflook roomsaus
Pasta il truffellio in een romige saus.

PASTA'S
17,50

 
19,50
20,50

Spicy burger 200 gr. met uitjes, spek Jalapeño's en
cheddar cheese
Beetroot burger (vega) met ui, champignons en bosuitjes
Crunchy chicken burger met ui, champignons en
cheddar cheese
Cheese burger met cheddar kaas

BURGERS
15,50

 
15,50
15,50

 
14,50

VOOR JUNIOR


