VOORGERECHTEN

vanaf 12:00 uur

BROODPLANK
5,75
bruin en wit molenaars vloerbrood met smeersels
RUNDERCARPACCIO
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
supplement eendenlever krullen

13,95

PARMA HAM MET MELOEN
gedroogde Italiaanse ham met
meloenbolletjes en verse basilicum

15,50

GAMBA’S
gamba’s pil pil gebakken in de knoflookolie
met crostini’s

13,25

BUFFALO MOZARELLA
een heerlijke bol van verse mozarella met
pesto-basilicumsaus en een ratatouille
van diverse soorten tomaat

14,50

5,50

HUISGEMAAKTE GARNALENKROKETJES 11,75
op basis van kreeft en Hollandse garnalen
STEAK TARTAAR
met klassieke garnituur

14,25

HOLLANDSE GARNALEN COCKTAIL
met een romige cocktailsaus en huisgemaakte
gemarineerde toast

14,75

POKÉ BOWL KIP
gerookte kipfilet met mesclun slamix,
zongedroogde tomaat en truffeldressing

13,75

S O EP EN
BISQUE DE HOMARD
met cognacschuim

7,50

UIENSOEP (vegetarisch)
met kaascrouton

6,75

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

HOOFDGERECHTEN

vanaf 12:00 uur

WEEKMENU
wisselend 3-gangen menu van de chef
de gerechten zijn ook los te bestellen:
voorgerecht
hoofdgerecht
nagerecht

39,50
13,50
22,00
7,50

S ALADES
SALADE GEITENKAAS (vegetarisch)
krokant gebakken geitenkaas met vijgen compote
en walnoten

16,75

THAISE SALADE
gebakken ossenhaas in een oester dressing
met ananas en mango

17,75

VIS
GEBAKKEN ZALM
met ravioli en basilicum saus

21,75

PASTA AIOLI
met garnalen

19,75

BOUILLABAISSE DE MARSEILLE
van schelp- en schaaldieren met een
uitgebreide passende garnituur

23,50

VEGETARIS CH

RAVIOLI
met truffelsaus en parmezaanse kaas

17,50

RISOTTO
truffel risotto met groene asperges

18,50

KINDERMENU
De menu’s wordt geserveerd met friet, salade garnituur
en diverse sausjes.
Kroket, frikandel of kaasstengels

8,50

Krokant gebakken en gepaneerde kipschnitzel

9,50

Sjasliek spiesje met kipfilet en ossenhaas

9,50

VLEES
SALTIMBOCCA
22,50
gevulde kalfs-ribeye met een duxelles van champignons,
parma ham en gesmolten parmezaanse kaas
KIPSATÉ
malse kippendij spies van 200 gram in de ketjap
gemarineerd en een timbaaltje nasi

18,50

OSSENHAASPUNTJES
in oosterse saus met cashewnoten op een bedje
van kokosrijst en wokgroenten

22,00

KALFSSCHNITZEL
gepaneerde schnitzel van kalfsribeye met peper-,
paprika-wodka, truffel- of champignonsaus

21,50

SPARE RIBS
19,50
deze ribben worden geserveerd met een
koolsalade op basis van zure room en twee koude sauzen
DUITSE BIEFSTUK
met gebakken spek en ui, samen met een
huisgemaakte picallily saus

18,75

TOURNEDOS KLASSIEK
een ossenhaas tournedos van 200 gram
Met keuze uit peper-, paprika-wodka,
truffel-, champignonsaus of kruidenboter

27,50

TOURNEDOS BALI
in het pannetje met pittige sambal badjak jus
en molenaarsbrood

27,50

BIJGERECHTEN
WARME SEIZOENGROENTEN
GROENE SALADE
DIKKE FRIETEN MET EEN BAKJE MAYONAISE
AARDAPPELGRATIN
SAUZEN

4,50
4,00
4,00
4,00
2,75

DESSERTS

vanaf 12:00 uur

Ons ambachtelijk ijs komt van
de ijsboerderij van Herk uit Oud-Loosdrecht
COUPE AMARENA
Amarena kersen met pistache ijs,
passie vrucht en slagroom

7,50

CHOCOLADE TAARTJE
met vanille crème en yoghurt limoen-ijs

7,50

VRUCHTENSORBET
7,50
drie bolletjes sorbet ijs met vers fruit en slagroom
SCROPPINO
op basis van citroen-ijs met limoncello
en prosecco

7,50

DAME BLANCHE
traditioneel met roomijs, warme chocoladesaus
en slagroom

7,25

ESPRESSO MARTINI COCKTAIL
een zijdezachte cocktail van vodka, koffielikeur
en geurige koffie

8,50

KINDERIJSJE
in een leuke dierenbeker met roomijs gevuld
die je uiteraard mee naar huis mag nemen.

4,50

SPECIALE KOFFIE
ITALIAN COFFEE met Amaretto

7,50

IRISH COFFEE met Jameson

7,50

SPANISH COFFEE met Tia Maria of Licor 43

7,50

AMERICAN DREAM met Baileys

7,50

CAFE BRASIL met Tia Maria en Grand Marnier 7,50
FRENCH COFFEE met Grand Marnier

7,50

LUNCHKAART

(11:00 – 16:00 uur)

U kunt kiezen uit vers afgebakken wit molenaars vloerbrood
of donker bruin desembrood.
(we hebben ook glutenvrij brood)
TOSTI
Tosti kaas
Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas en tomaat
Tosti Hawaï

`

UITSMIJTERS (3 eieren)
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter bacon en kaas

5,80
6,50
6,95
6,95
9,25
9,25
9,75
9,75

BROODJE BALI
12,00
ossenhaaspuntjes met wokgroenten en sambal badjak jus
CLUB SANDWICH KIP
gerookte kipfilet, streaky bacon, sla,
tomaat, ei en kerriemayonaise

11,00

GEZOND
8,50
kaas, boeren achterham, sla, tomaat, ei en komkommer
ZALM
11,00
Noorse gerookte zalmzijde met cocktailsaus en appelkappertjes
HOLLANDSE GARNALEN
met jack-Daniël saus en sla garnituur

15,00

GEITENKAAS
gebakken geitenkaas, walnoten en vijgen compote

11,00

HETE KIP
11,00
gebakken kippendijen met wokgroenten en pittige sojasaus
CARPACCIO
rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola,
parmezaanse kaas en pijnboompitten

10,50

KROKETTEN OP BROOD (ook vegetarisch)
2 Oma Bob’s rundvleeskroketten

9,00

TWAALF UURTJE (ook vegetarisch)
bestaande uit een soepje, kroket en roerei met spek

12,50

HUISGEMAAKTE VERSE FRIETEN
met mayonaise

4,00

Het is helaas niet mogelijk om
de rekening gesplitst te betalen

