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Voorgerechten
Mandje brabants brood 5,00
Met smeersels uit eigen keuken
Turfs plankje 9,25
Tapasplankje met tomatensoepje, huisgemaakte
aardappelsalade belegd met gerookte zalm,
garnaaltjes in knoflooksaus met rode peper,
landbrood

Soepjes
Al onze soepen worden bereid in eigen keuken
Tomatensoep 5,95
Vers gemaakte tomatensoep op basis van pomodori
tomaat geserveerd met landbrood en boter
Noordzeesoep 7,95
Gevuld met het beste uit onze Noordzee compleet
met toast Aioli
Garnalen bique 7,25
Gemaakt van Hollandse garnalen naar authentiek
Frans recept, geserveerd met cremefresh, lente
uitjes en peterselie
Soep van de dag
Wisselende soep op basis van de seizoenen

Salades
Al onze salades worden geserveerd met landbrood
en boter
Geitenkaas salade 8,95
Frisse salade met jonge geitenkaas, walnoten,
huisgemaakte croutons en honing dressing
Scampisalade 11,75
Frisse salade met lauw warme scampi’s
huisgemaakte knoflook croutons zongedroogde
tomaatjes en pestomayonaise
Kipkrokant salade 9,95
Frisse salade met krokant gefrituurde kip, Paprika
knoflook dressing, croutons en crispy bacon

Vleesgerechten
Kipsaté spies 14,00
Kipsaté van kippendij met homemade atjar,
satésaus en gefrituurde uitjes
Schnitzel 12,95
Oostenrijkse schnitzel 250 gram geserveerd met
citroen en saus naar keuze
Rib eye 20,50
Mooie dikke steak van de grill met saus naar keuze
Spareribs 19,00
Malse spareribs afgelakt met onze eigen sweet and
smokey marinade
Varkenshaasje 18,50
Tip van de chef met truffelroomsaus

Burgers
Al onze burgers worden vers bereid naar eigen
receptuur
Smokey BBQ 14,25
Blackpepperbun - sla – tomaat – smokey bbq saus
– uienringen – crispey bacon
Classic cheese 12,95
Cheddarcheese – sla – tomaat – augurk – gebrande
uienringen – burger relisch saus
Satéburger 13,95
Blackpepperbun – satesaus – gefrituurde uitjes –
tomaat/komkommer - homemade atjar
* optioneel schaaltje verse friet

Alle hoofdgerechten worden begeleidt door een
vers groenten garnituur frietjes met mayonaise en
dagverse salade met overheerlijke dressing
Sauzen : champignonroomsaus – pepersaus – portsaus truffelsaus

Visgerechten

Fisch en Chips 10,00
Kibbeling is een van onze specialiteiten! Dagvers
van kabeljauwfilet met onze eigen viskruiden en
huisgemaakte remouladesaus geserveerd met
frietjes en een schijfje citroen
Vispotje 18,95
Met het beste wat de noordzee ons te bieden
heeft, bereid op klassieke wijze met een saus van
witte wijn en verse kruiden
Catch off the day
In overleg met onze vis leverancier en op basis
van het seizoen kijken wij wat er deze week weer
in de netten zit!

Pasta

Carbonara 10,00
Eigen stijl met spekjes Parmezaanse kaas en verse
kruiden
Scampi 12,00
Verse scampi’s, knoflook, peterselie en
Parmezaanse kaas
Veggie muschroom 12,00
Sud and sol tomaatjes, knoflook, champignons,
lente uitjes en verse kruiden. Afgemaakt met
Parmezaanse kaas

Eet smakelijk...

Ook voor de kinderen valt er
wat te smullen....

Tomatensoepje 4,25
Frikandel - appelmoes - verse frietjes en mayo 5,00
Kipnuggets - appelmoes - verse frietjes en mayo 5,50
Kibbeling met frietjes en mayo 6,50
pasta met saus naar keuze 6,50
Kinderpizza magaritha 6,50

Nagerechten

Coupe aardbei karamel 5,75
Alleen in het seizoen, verse aardbeien met
karamelsaus en slagroom
Crème brûlée 4,75
Vers bereid in eigen keuken
Bella Italia 6,00
3 smaken traditioneel italiaans ijs met slagroom
Dame Blanche 6,50
Vanille roomijs met warme chocoladesaus en
slagroom
Kaasplankje 9,00
Met diverse kaasjes en begeleidend dessert
wijntje
Koffie delux 6,75
Koffie met bonbon, slagroom, brownie en Parfait
Licor 43
Kinderijsje 4,50
Met verrassing

