
Op onze all 
day kaart 

vind je nog 
meer lekkere 

gerechten, 
ook voor de 

lunch. 

Gepocheerde eieren

Lunch Tot 16:00

Pulled chicken – 12,5
Van de smoker, met koolsla, ingelegde rode ui, 

rode kool en bbq-saus. 
Geserveerd op een brioche bun.

Zalm – 13,5
Warm gerookte pulled zalm met 

mierikswortelcrème en venkelsalade.
Geserveerd op Vikingbrood.

Tonijnsalade – 10
Frisse tonijnsalade, Granny Smith appel, 

radijs en kappertjes.
Geserveerd op licht moutbrood of 

volkoren vloerbrood.

Geroosterde groente – 10
Met zoete aardappelcrème, feta en pecannoten.

Geserveerd op licht moutbrood of 
volkoren vloerbrood.

Eggs Florentine – 10
Twee gepocheerde eieren op 
briochebrood met spinazie en 

hollandaisesaus. 

Brood 

Eggs Benedict – 13
Twee gepocheerde eieren op 

briochebrood met boerenachterham 
en hollandaisesaus.

Eggs Arlington – 14
Twee gepocheerde eieren op 

briochebrood met gerookte Noorse 
zalm en hollandaisesaus.

Carpaccio – 12
Dun gesneden rundermuis met 

chimichurrimayonaise, pecorino, rucola en 
krokante maïs.

Geserveerd op licht moutbrood of 
volkoren vloerbrood.

Kroketten op brood – 10.5
Rundvleeskroketten van Hollandse 
dubbeldoelkoeien met mosterd.
Geserveerd op licht moutbrood of 

volkoren vloerbrood.

Ook vegetarisch verkrijgbaar!

Croque monsieur - 11
Tosti superdeluxe, met gruyère, cheddar en 

boerenham.
Geserveerd op licht moutbrood.

Ook vegetarisch verkrijgbaar! - 10

Soep
Groente - 7

Rijk gevulde verse groentesoep met balletjes.
Geserveerd met breekbrood.

Knolselderij – 7
Romige knolselderijsoep met blauwe kaas en 

geroosterde pecannoten.
Geserveerd met breekbrood.



Dessert
Scroppino - 10

IJscuypje Scroppino ijs met 
prosecco & vodka.

Tarte tartin - 9
Tart tatin van appel met vanille-ijs 

en boerenjongens.

Warme gerechten

Chocolade - 9.5
Een trio van chocolade.

Voor vragen over allergenen of dieetwensen kun je terecht bij ons team.

Salade Burger
Rundvleesburger - 19

Black Angus burger (180gr) op een briochebol 
met bacon, tomaat, augurk en een huisgemaakte 

burgersaus. 
Geserveerd met frites en een frisse koolsla.

Met kaas +1

Halloumi – 17,5
Krokante halloumi op Pugliaans platbrood met 
geroosterde groenten, zoetzure ui en hummus.

Geserveerd met frites en een frisse koolsla.

Pompoen – 16
Een halve flespompoen, rijkelijk gevuld 
met feta, spinazie, kikkererwten, dadels, 

granaatappel en een komijndressing.

Caesar – 17
Een stevige Caesar met little gem en 

huisgemaakte ansjovisdressing, krokante 
pancetta, malse sousvide gegaarde kipfilet 

en een halfzacht gepocheerd eitje.

All day

Heilbot – 23.5
Zwarte heilbot met gamba, zoete 

aardappelcrème, seizoensgroenten 
en beurre blanc.

Frites i.p.v. zoete aardappel +1,5

Spareribs – 18.5
Super malse halve rib met 

knoflooksaus, een halve maïskolf en 
frites.

Hele rib +8,5

Zoete aardappel – 18
Een kruidige Indiase zoete 

aardappelcurry met mangochutney, 
geroosterde groenten, yoghurt en 
koriander. Geserveerd met bulgur.

Voorgerecht
Carpaccio – 10

Dun gesneden rundermuis met 
chimichurrimayonaise, pecorino, 

rucola en krokante maïs.

Gravaxd lax – 11.5
Gepekelde zalm in een groen jasje 

met frambozenreductie, mierikswortel 
en gedroogde olijvencrumble.

Knolselderij – 7
Romige knolselderijsoep met blauwe 

kaas en geroosterde pecannoten.
Geserveerd met breekbrood.




