
Zalm     12.00
Zalm gerold met zeewier en kruiden, koolrabi, 
citroenkruim en een groene kruiden granité 

Hert     13.00
Lauwwarm, rosé gegaard, hert met knolselderij, 
sesam, appel en
spongecake van paddenstoel 

King oyster     11.00
Gerookte king oyster paddenstoel, rouleau
van courgette en aubergine bereid
met aardappel en wortel

Bisque       10.00
Getrokken van schaal en schelpdier met 
langoustine, wasabi, limoen, groene olie en 
zeekraal

Pompoensoep     9.00
Met topinamboer en vadouvan

Kabeljauw                13.50
Gebakken met bereidingen van witlof en
mousseline met beurre noisette

Duif      14.50
Sous vide gegaarde duif bereid met
pastinaak, topinamboer en pompoen.
Geserveerd met een saus van VOC specerijen

Eend                   13.50
Krokant gebakken met knolselderij, wortel en 
grand veneur saus 

Ossenhaas                   14.75
Met bereiding van erwt en wortel. Geserveerd 
met rode wijn saus 

Tartelette                 12.75
Bereidingen van biet, wortel 
en een zachte crème van Taleggio 

VOOR OF TUSSEN 

Kabeljauw                
Gebakken met bereidingen van witlof en
mousseline met beurre noisette

Duif      14.50
Sous vide gegaarde duif bereid met
pastinaak, topinamboer en pompoen.
Geserveerd met een saus van VOC specerijen

Frites met mayonaise     4.75
Zoete aardappelfrites met kruidenmayonaise  4.75
Groene salade     4.75
Salade van venkel, kool en rozĳ n     4.50

BIJGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Mousse     9.00
Mousse van ko�  e, bereiding van witte 
chocolade, kastanje  en aardpeer 

Peer      9.00
Gepocheerde peer, met bereidingen van
rum en chocolade
gluten en lactose vrĳ 

Kaas                   12.00
Assortiment van kazen met zoete 
chutney en notenbrood

Bonbon                 1.25

Handgemaakt door Creavispa  
              



BROOD

SANDWICHES

SALADES

Keuze uit Landbrood met pitten of Desembrood van Bakkerĳ  van Menno.

Buikspek | Hoisin saus | zoetzuur        9.75
Burrata | gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
Avocado | feta | komkommer | basilicum olie       9,50
Gerookte zalm | roomkaas | avocado                     9,75 
Tonĳ nsalade | zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 
Carpaccio | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitjes | pesto     9,75
Twee kaaskroketjes | mosterdmayonaise | groene salade     9.00
Tosti kaas           4,50

Clubsandwich Classic: gegrilde kip | bacon | kaas | rauwkost | mosterddressing  9,50
Clubsandwich Benedict: gerookte zalm | gepocheerd ei | Hollandaise saus   9,75
Clubsandwich green: feta | avocado | spinazie | walnoot | kruidenmayonaise  9,00
Clubsandwich krokante kip: krokante kip | zoetzuur | kimchi | Srirachamayonaise  9.50

Geserveerd met brood en boter.

Salade met gerookte kip | mango | spinazie | bacon | yoghurtdressing   13,75 
Salade gerookte zalm | gemarineerde komkommer | tomaat | limoenmayonaise  14,50
Salade Carpaccio | Parmezaan | pijnboompitjes | kappertjes | pesto    14.00
Salade warme geitenkaas | walnoot | tomaat | komkommer | honing   14,00

BORRELHAPJES

Brood met 3x dip                            5,75
Andermaal borrelplank | warme bites | koude bites              19,00
Kaasplankje                   12,00
Portie olĳ ven                       3,50
Nacho’s uit de oven | jalapeño | crème fraîche | chilisaus                 8,00
Kip krokantjes | 6 st.                      5,50
Bitterballen | 6 st.            6,00
Oesterzwam bitterballen | 6 st.                     6,00
Kaastengels | 6 st.                       6,25
Bittergarnituur | 12 st.               11.50

BROOD

Keuze uit Landbrood met pitten of Desembrood van Bakkerĳ  van Menno.

 | Hoisin saus | zoetzuur        9.75
| gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
 | feta | komkommer | basilicum olie       9,50

 | roomkaas | avocado                     9,75 
| zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 

 | Hoisin saus | zoetzuur        9.75
| gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
 | feta | komkommer | basilicum olie       9,50

 | roomkaas | avocado                     9,75 
| zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 

 | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitjes | pesto     9,75
| mosterdmayonaise | groene salade     9.00

 | Hoisin saus | zoetzuur        9.75
| gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
 | feta | komkommer | basilicum olie       9,50

 | roomkaas | avocado                     9,75 
| zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 

 | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitjes | pesto     9,75
| mosterdmayonaise | groene salade     9.00

| gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
 | feta | komkommer | basilicum olie       9,50

 | roomkaas | avocado                     9,75 
| zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 

 | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitjes | pesto     9,75

| gegrilde courgette | stroop van balsamico      9.75
 | feta | komkommer | basilicum olie       9,50

 | roomkaas | avocado                     9,75 
| zoetzure komkommer | tuinkers                   9,00 

 | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitjes | pesto     9,75
| mosterdmayonaise | groene salade     9.00

           4,50


