DINER

LUNCHKAART TOT 1700u

STARTER OM TE DELEN
Brood met iets lekkers (V)
4,20
kruidenboter, aioli, olijftapenade & olijven
Nachos y Jamon
6,80
nachos gegratineerd met kaas, guacamole,
tomatensalsa, Serranoham & crostini's
Antipasta platter
14,50
Serranoham, Parmezaanse kaas, Prosciutto,
Mozzarella, tomaattapenade, olijventapenade,
salami, broodstengels en gemarineerde olijven

SANDWICH 2 snee vloerbrood bruin of wit
Huisgerookte Zalm
7,40
rode ui, gefrituurde kappertjes, cocktailsaus
Tonijnsalade
6,85
met olijven, augurk, rode ui, whisky-cocktailsaus
Classic Runder Carpaccio
7,60
Parmezaanse kaas, pesto, pijnboompitten
Gehaktbal (100% rundvlees)
6,55
komt met gebakken spek & ui en jus
Runder Kroketten 2 st.
5,95
geserveerd met Zaanse mosterd
Gezonde Dingen
6,20
ham, kaas, tomaat, ui, komkommer en sla
(ook vegetarisch verkrijgbaar)
Geitenkaas lauwwarm (V)
6,85
tomaat, notenmix, huissalade en honing

VOORGERECHTEN
VLEES-VIS-VEGETARISCH
Classic Runder Carpaccio
Parmezaanse kaas, pesto en
geroosterde pijnboompitten
XL Runder Carpaccio
dubbel zoveel rundercarpaccio
garnituur apart geserveerd
Petit Nicoise met runderlende
olijven, aardappel, haricots verts, tomaat,
runderlende rose gegaard, rode ui,
Zaanse mosterdmayonaise
Loempias 3 st
rijkelijk gevuld, huisgemaakte atjar,
lekker met chilisaus en huissalade

9,80

14,50

9,80

7,20

Huisgerookte zalm
9,80
huisgerookte zalm, rode ui,
gefrituurde kappers en whisky-cocktailsaus
Duivelse grote Gamba's (3 st)
12,45
gepeld, in knoflook en rode peper olie gebakken,
geserveerd met brood om te dippen
Hollandse Garnalen Cocktail
15,50
geserveerd met huissalade, toast
en whisky-cocktailsaus
Petit Kabeljauw filet
9,80
op de huid gebakken, witte wijnsaus
en op een huissalade
Geitenkaas (V)
op een sjalot-tomaat tarte tatin met
rozemarijn en tijm

8,10

Seafood Bar koude variatie uit de Zee
hollandse garnalen, huisgerookte zalm, mosselen,
gerookte makreel en gerookte forel
geserveerd met brood, 2 koude sauzen:
whisky-cocktailsaus en aioli
16,50pp

Heeft u een vorm van voedsel Allergie? Graag vermelden.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken
helaas nooit 100% uit te sluiten.

HOOFDGERECHTEN
VLEES-VIS-VEGETARISCH
Lamshaasjes
21,85
spinazie, tomaat, knoflook, tijm
en balsamicosiroop
Spare Ribs (onbeperkt)
17,35
gemarineerde varkensribs uit de oven;
geserveerd met een huissalade en 2 koude sauzen
Kipsate
15,60
kipfiletrepen op spies: pindasaus, cassavechips,
gefrituurde uitjes, atjar en huissalade
BBQ kip
18,90
poussin (heel kippetje) in de oven gegaard
met homemade BBQ rub-saus
geserveerd met een huissalade
Rib Eye Black Angus 300gr
24,50
van de grill, gemengde groenten,
komt met rozemarijnboter (uit eigen tuin)
De Gouden Karper biefstuk
20,10
biefstuk van Iers rund; gemengde groenten,
gebakken kippenlever & ui- jus de veaux
Surf & Turf
24,50
150gr ossenhaas (tournedos) en een
gepelde grote gamba, geserveerd met aioli
De volgende vleesgerechten zijn met saus naar keuze*:
champignonroomsaus-peperroomsaus- rodewijnsausstroganoffsaus- aioli of kruidenboter

Mixed Grill Spies
20,60
spies met ossenhaas/kipfilet tips/paprika/ui/
rundergehakt bal en apart een saus naar keuze*
Steak (biefstuk)
19,60
Iers runder biefstuk van de grill;
groentenmix en saus naar keuze*
Tournedos 200gr
24,50
heerlijk zachte ossenhaas van de grill;
diverse groenten en saus naar keuze*
Lady Tournedos 150gr
20,40
saus naar keuze*
Zalm van de grill met lentegroenten
19,80
groene asperges, engelse erwten,
groene kruiden en witte wijnsaus
Zeebaarsfilet op de huid gebakken
20,40
zoetzure ginger, chili, lente ui, krokante
knoflookchips en terriyaki soy saus
Seafood Chowder
18,65
stoofpot gevuld met diverse schaal en schelpdieren
vis filets en oa tomaat en aardappel
Kabeljauw filet met grote gamba
20,80
op de huid gebakken kabeljauw, diverse groenten,
geserveerd met aioli

Visplateau
26,00
etagere gevuld met koude en warme
pp
vis, schaal,- en schelpdieren; geserveerd met
whiskey-cocktailsaus, kerriesaus en aioli

DRANKKAART
KOFFIE EN MEER
Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele Espresso
Thee (keuze uit diverse soorten)
Verse Munt Thee (honing)
Thee van staaf zoethout (honing)
Warme chocolademelk
Huisgemaakte Appeltaart
slagroom

2,10
2,25
2,35
2,35
2,10
3,60
2,10
3,50
3,50
2,30
3,00
0,50

FRISDRANK fles 200ml
Coca Cola regular/ light/ Bitter Lemon/Tonic/
Sprite/Nestea Ice Tea/ Fanta Sinas/Rivella/
Fanta Cassis
Water Chaudfontaine blauw/rood 200ml
Water Chaudfontaine blauw/rood 500ml
Ranja (aanmaak limonade)

2,25
2,25
2,25
2,20
3,60
0,50

HOME MADE IJSTHEE

2,50

(dagvoorraad)

MELKPRODUCT
fles 200ml Chocomelk/ Fristi
Glas melk/karnemelk
SAP
Verse jus d'orange
Verse jus d'orange groot
Fles 200ml Tomatensap/ Appelsap

2,25
1,60
2,70
4,90
2,25

BORRELHAP
Brood met iets lekkers (V)
4,20
kruidenboter, aioli, olijftapenade & olijven
Nachos y Jamon
6,80
nachos gegratineerd met kaas, guacamole,
tomatensalsa, Serranoham & crostini's
Antipasta platter
14,50
Serranoham, Parmezaanse kaas, Prosciutto,
Mozzarella, tomaattapenade, olijventapenade,
salami, broodstengels en gemarineerde olijven
Portie Bitterballen
6,50
10 stuks/ Zaanse mosterd
Warm bittergarnituur
6,50
varia 10 stuks/chilisaus
Vlammetjes of Kaasstengels
6,50
10 stuks/chilisaus
Mini Frikandelletjes
6,50
10 stuks/mayonaise

PROEVERIJ VOOR 2
proeverij van voorgerechten voor 2 personen:
vis, vlees en vegetarisch- warm en koud
geselecteerd door de chef

SOEPEN soepstengel
Uiensoep
gegratineerd met brood en kaas
Tomatensoep (V)
gemaakt van pommodoritomaat,
pesto en room
Shanghai Style Kippensoep
pittige kippenbouillon, kipfilettips, rijstnoodles,
gember, chili, knoflook en broccoli
Romige Paddenstoelen Soep
diverse paddenstoelen, room, groene kruiden,
crispy bacon (ook vegetarisch mogelijk)

19,80

5,60
5,40

5,80

EIEREN 2 snee vloerbrood wit of bruin & 3 eieren
Uitsmijter ham en/of kaas en/of spek
6,80
Boerenomelet
6,95
diverse groenten, ham en kaas
Omelet ham en/of kaas en/of spek
6,80
Omelet Geitenkaas (V)
6,80
rode ui en groene kruiden
Omelet Huisgerookte Zalm
7,60
groene kruiden en rode ui
LEKKER geserveerd met frites en mayonaise
Hamburger Speciaal
12,50
100% rundburger, tomaat, ui, gebakken ei, sla,
spek, cheddarcheese op italiaanse bol
Lady Steak
16,25
biefstuk van Iers rund met jus,
gebakken spek & ui en een huissalade
Vega Burger (V)
12,50
vegetarische "burger", belegd met ui, tomaat,
cheddarcheese, gebakken ei, sla; op italiaanse bol

5,80 BAGUETTE WIT belegd met huissalade en..
Philly Cheese Steak
8,50
gebakken ossenhaaspunten, champignons en ui,
gesmolten kaas komt met huisgemaakte piccalilly
SOEPEN soepstengel
Pittige Kip
7,40
Uiensoep
5,60
LAZY AFTERNOON vanaf 2 personen
roergebakken kipfiletrepen met diverse groenten,
gegratineerd met brood en kaas
Alleen op reservering;
in de chilisaus
Tomatensoep (V)
5,40
graag bij reservering voedsel allergie doorgeven
Warm Vlees
6,75
gemaakt van pommodoritomaat,
ivm voorbereidingen keuken
gebakken boerenham, saus keuze uit:
pesto en room
HIGH TEA & MORE 19,95 pp
mosterdmayonaise of pindasaus
Shanghai Style Kippensoep
5,80
Onbeperkt thee (of koffie normaal) en een etagiere vol. Classic beef Steak
8,50
pittige kippenbouillon, kipfilettips, rijstnoodles,
Soep naar keuze, diverse sandwiches,
dungesneden runderlende rose gegaard,
gember, chili, knoflook en broccoli
zoetige en hartige items
geserveerd met mosterdmayonaise
Romige Paddenstoelen Soep
5,80
HIGH WINE & MORE 26,95 pp
Mozzarella & Prociutto di parma
6,75
diverse paddenstoelen, room, groene kruiden,
3 gangen menu op een etagere
lauwwarm uit de oven met pesto
crispy bacon (ook vegetarisch mogelijk)
vergezeld met driemaal een glas wijn
(onder 18jr geen alcohol-legitimeren verplicht bij <25jr) CLUB SANDWICH 3 snee vloerbrood wit of bruin
MAALTIJDSALADES
klein groot
Club Zalm en Tonijn
7,95
Salade Geitenkaas (V)
8,25 15,50
huisgerookte zalm en tonijnsalade, tomaat,
lauwwarme geitenkaas, notenmix,
MAALTIJDSALADES
klein groot
augurk, rode ui, gemengde sla en cocktailsaus
tomaat, rode ui en honingappelstroop
Salade Geitenkaas (V)
8,25
15,50 Club Kip
7,85
Salade Zee
8,45 15,85
lauwwarme geitenkaas, notenmix,
kipfiletrepen, uitgebakken spek, guacamole,
huisgerookte zalm, tonijnflakes, forel en makreel,
tomaat, sjalot, honingappelstroop
tomaat, mosterdmayonaise en gemengde sla
kappers, augurk, rode ui en cocktailsaus
Salade Zee
8,45
15,85 Club mix
7,95
Salade Runder Carpaccio
8,45 15,85
huisgerookte zalm, tonijnflakes, forel en makreel,
chef's combinatie van Club Zalm en Tonijn en Club Kip Parmezaanse kaas, pesto en
kappers, augurk, rode ui en cocktailsaus
geroosterde pijnboompitten
Salade Runder Carpaccio
8,45
15,85 TOSTI Panini
Caesar Salad
8,25 15,50
Parmezaanse kaas, pesto en
Ham en/of Kaas
4,25
gebakken kipfilettips, gebakken bacon
geroosterde pijnboompitten
Tuna Melt
4,65
tomaat, Parmezaanse kaas & caesar dressing
Caesar Salad
8,25
15,50 tonijnflakes, rode ui, cheddarcheese en kappers
Beef Terriyaki Salade
9,15 16,20
gebakken kipfilettips, gebakken bacon
Mozzarella (V)
4,50
roergebakken ossenhaaspuntjes, sesamzaadjes,
tomaat, Parmezaanse kaas & caesar dressing
pesto en tomaat
lauwwarme groenten en terriyakisaus
Beef Terriyaki Salade
9,15
16,20
Steak Salade
9,15 16,20
roergebakken ossenhaaspuntjes, sesamzaadjes,
Oud Hollandse lunch
7,75
dungesneden rose gegaard dry aged runderlende,
lauwwarme groenten en terriyakisaus
kop soep naar keuze (tomaat of uiensoep),
Parmezaanse kaas en mosterdmayonaise
Steak Salade
9,15
16,20 gebakken ei, ham & kaas, rundvleeskroket
dungesneden rose gegaard dry aged runderlende,
en keuze uit: wit of bruin vloerbrood
Klein: 1 snee vloerbrood met roomboter
Parmezaanse kaas en mosterdmayonaise
Groot keuze: 2 snee vloerbrood met roomboter of
Puntzak frites en mayonaise
2,50
puntzak frites met mayonaise
Klein: 1 snee vloerbrood met roomboter
Groot keuze: frites met mayonaise of
Heeft u een vorm van Allergie? Graag vermelden.
2 snee vloerbrood (wit/bruin) met boter
Kruisbesmetting is helaas nooit 100% uit te sluiten.
DINER
Lasagne (V)
16,10
basilicum, tomaat, courgette, paprika,
spinazie, notenmix, gegratineerd met Parmezaan
Ratatouille tartlet (V)
15,80
eetbaar kommetje, groentenmix,mozzarella,
komt met pikante tomatensaus
Oosterse Noodles (V)
15,10
diverse paddestoelen, lente ui, spinazie, chili olie,
ginger, knoflook, rijstnoodles en vegatarische balletjes

NAGERECHTEN
Crème Brulee vanille
komt met een bol vanilleroomijs
6,85
en slagroom
Rum roasted Ananas
6,85
met rum caramel saus
en bol yoghurtroomijs en slagroom
Lemon Meringue Pie
6,85
zanddeeg, lemon curd, geserveerd met
bol roodfruitsorbetijs en slagroom
Cheese Cake NY style
huisgemaakt, geserveerd met bol frambozenijs
6,80
en slagroom
Dubbele chocolademousse
6,55
huisgemaakte chocolademousse, caramelpopcorn,
bol roomijs en slagroom
Dame Blanche
3 bollen vanilleroomijs, slagroom,
6,85
gesuikerde amandelschaafsel,
en warme chocoladesaus (komt apart erbij)
1 bol vanilleroomijs met slagroom
3,50
en gesuikerde amandelschaafsel
Sorbet
6,80
vers fruit, 3 bol fruitsorbetijs, roodfruit coulis
en slagroom
Kinderijs
3,75
bol vanilleroomijs, snoepgoed, koekhoorn en slagroom
Grand Dessert
7,60
samengestelde proeverij van 5 desserts
door de chef uitgezocht
SPECIAL DRINKS HOT?COLD
Toffe Koffie
karamelsiroop, cappuchino, slagroom en
gesuikerde hazelnootjes
Franse Koffie 18+ (Grand Marnier)
Spaanse Koffie 18+ (Tia Maria)
Italiaanse Koffie 18+ (Amaretto)
Sgroppino 18+
cocktail van vodka, prosecco,
vanilleroomijs en limoensorbetijs
Brainfreeze
"milkshake" van vanilleroomijs-mangosorbet-sprite
Prosecco club 18+
combinatie van bol mangosorbetijs en prosecco

3,60

5,90
5,90
5,90
5,40

3,95
4,10

HUISWIJN
glas 3,75/fles 19,50
Wit droog keuze uit:
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Wit zoet
Bereick Nahetal (Duitsland)
Rood keuze uit:
Merlot
Shiraz/Cabernet Sauvignon
Rosé keuze uit:
D' Anjou zoet
Grenache droog

BIER EN MEER
Tap
Heineken fluitje
Heineken Amsterdammer
Seizoensbier
Fles
Affligem dbl/trpl
Erdinger 33cl
Wieckse Rosé
Amstel Malt 0.0%
Amstel Radler 2%
Palm, Duvel
Gedistilleerd/Likeur
Jonge Jenever, oude Jenever
Berenburg, Vieux, Jagermeister
Whisky's vanaf
Amaretto, Bailey's, Frangelico, Tia Maria,
Licor 43, Grand Marnier, Cointreau, Kahlua

2,20
2,40
3,80
3,60
3,30
2,90
2,40
2,20
3,30

3,30
3,40
4,60
4,00
4,00

(onder 18jr geen alcohol-legitimeren verplicht bij <25jr)

KINDERKAART
LUNCH
Kroket op 1 snee brood (wit/bruin)
Stoere Boterham (wit of bruin):
chocopasta/jam/hagelslag/ ham of kaas
DINER
Kleine Tomatensoep (V)
Runder Carpaccio klein
Huisgerookte Zalm klein
Plateservice (frites/mayonaise/appelmoes/salade):
KinderKipsate met pindasaus
gebakken Kabeljauwfilet
KinderSparerib
Mini Mixed Grill
Snack:
of kipnuggets
€kroket/frikandel
6,50
DESSERT
Kinderijs
bol vanilleroomijs, slagroom, koekhoorn
en snoepgoed
Brainfreeze
"milkshake" van vanilleroomijs-mangosorbet-sprite

€ 3,50
€ 0,50

3,50
2,50

3,50
5,10
5,40
5,60
9,80
7,20
9,80
4,85

3,75

3,95

