
   

Vooraf  
Pompoensoep met Gruyere  €  7,50 
Met geroosterde pistachenoten, pijnboompitten & room  

Flammkuchen met Carpaccio  € 11,50 

Met rucola, truffelmayo, parmezaan & pijnboompitten 

Nachos met gesmolten kaas,  € 11,50 

Met huisgemaakte guacamole, salsa, jalapenos & crème fraiche  

Gamba’s Pil Pil met brood € 12,50 
Gebakken in rode peper, knoflook & peterselie  

Pruimen gevuld met roomkaas met bacon 4 stuks  €   5,50 

Brood met dips: aïoli & Sriracha mayo €   4,50 

Crispy Chicken bites 6 st. €   8,50 

Bitterballen ‘Van Dobben’ of Kaastengels 8 st. €   7,50 

Diner keuze uit friet & mayo of zoete aardappel friet & truffelmayo  

Halve Kip van de Grill met friet € 18,50 

Saté van Kippendijen met satésaus & friet € 17,50 

Spareribs met knoflook- & pepersaus & friet € 18,50 

Kogelbiefstuk Iers (200 gram) € 18,50 
met champignon duxelles of romige pepersaus & friet 

Steak sandwich € 18,50 
Biefstukreepjes op ciabatta met gesmolten kaas, gekarameliseerde               
rode ui, mosterd mayo & friet 

Couscous schotel met geroosterde pompoen € 19,50 

walnoten, rozijnen, granaatappelpitjes, rucola & Merguez worstjes 

Burgers (Black Angus Beef) & friet  200 gram € 18,50 

Keuze uit:  120 gram € 16,50 

Classic: bacon, cheddar, augurk, tomaat, sla & sesam mayo 
Blue Cheese: Gorgonzola, champignons, gekarameliseerde rode ui & 
Sriracha mayo.  

 

Vega & Vis 
Veggie Burger van linzen met friet € 17,50 

met Halloumi, augurk, tomaat, sla & sesam mayo  

Couscous schotel met geroosterde pompoen  € 16,50 

walnoten, rozijnen, granaatappelpitjes & rucola   

Fish taco  € 16,50 

Krokant gebakken kabeljauw met mango salsa,  
guacamole & sriracha mayo 

Mosselpannetje met friet € 19,50  

Gekookt in witte wijn, salsa verde & room   

Zalmmoot met spinazie & feta salade  € 21,50  

Met gekookte roseval aardappelen in de schil 

Kids  
Mini Burger of Veggie burger met friet & appelmoes €  9,50 
met cheddar, augurk, tomaat, sla & sesam mayo  

Kibbeling met friet & appelmoes €  9,50 

Cripsy chicken bites (pikant) met friet & appelmoes €  9,50 

Kroket met friet & appelmoes €  8,50 

Pannenkoek met stroop & suiker €  6,50 

Salades 
Caesar Salad  € 13,50 

met pulled chicken, gekookt eitje & Parmezaan 

Salade burrata & gegrilde courgette € 13,50 

met rucola, walnoot, parmezaan & balsamico dressing   

Side salad   €   3,50  

met tomaat, paprika, komkommer & rode ui 

Gegrilde groente €   5,50 

Courgette, aubergine & paprika   
   


