
DINERKAART

SOEPEN EN SALADES 

Tomatensoep huisgemaakte soepballetjes (van slagerij Lempers) - knoflookbrood 5.5 
 

Dagsoep met seizoensproducten 6.5 
 

Salade vis gerookte zalm - tonijnsalade - Hollandse garnalen - avocado - kappertjes - rode ui -

cocktailsaus 15.5
 

Salade hete kip huisgemarineerde kip - licht pikant  - kerrie mayonaise- zoetzure

komkommer 12.5
 

Salade Geitenkaas lauwwarm - honing - rode biet - gekarameliseerde walnoot 11.5

VOORAF / OM TE DELEN 

Broodmandje aioli - likkepot 5.5 
 

Klassieke Carpaccio van slagerij Lempers - parmezaan - kappertjes - rucola -

truffelmayonaise 9.5 ! TIP ! Met eendenleverkrullen + 4
Wijnsuggestie: Grape valley Merlot  
 

Geitenkaasje - uit de oven - honing - rode uienchutney - geroosterd broodje 8.5
Wijnsuggestie: Misty Cove Sauvignon Blanc
 

Pulled pork Oosterse pannenkoekjes - hoisin saus 10.5
Wijnsuggestie: Stones Throw Malbec
 

Zalm taco's hard shell taco 's - avocado - wakame - ijsbergsla -

Japanse mayonaise 10.5
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay 
 

Proefplank van de chef - TIP van Roos! vanaf 2 personen
combinatie van vlees , vis en vegetarische gerechten - royale proeverij van de kaart 12.5 p.p. 
Wijnsuggestie: wat u lekker vindt! 

HOOFDGERECHTEN

Rundersteak van slagerij Lempers - pepersaus - seizoensgroenten - frites 15.5 
! TIP ! als Surf & Turf mét gamba 's + 4
Wijnsuggestie: Stone's Throw Malbec
 

In roomboter gebakken scholfilet romige bearnaise saus - seizoensgroenten - 

frites 14.5
Wijnsuggestie: Le Versant Viognier 
 

Huisgemarineerde kipsaté * van slagerij Lempers - huisgemaakte satésaus - cassave -

zuurtje - frites * ook vegetarisch te bestellen 14.5
Wijnsuggestie: Stone's Throw Malbec of Le Versant Chardonnay
 

Stoofpotje vis- drie verschillende soorten vis- seizoensgroenten - op basis van romige

kokos curry - witte rijst 15.5
Wijnsuggestie: Misty Cove Sauvignon Blanc
 

Rode bietenrisotto parmezaan - broccoli roosjes - gepofte pompoen - mozzarella 14
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay
 

Krokante eendenborst op Oosterse wijze - eiermie - gewokte groente 16
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot of Paparuda Pinot Grigio
 

 
TOET

Huisgemaakte tiramisu - TIP van Roos! koffie - amaretto - mascarpone - lange vingers 5.5 
 

Cheesecake bastogne koek - amarena kersen - chocolade - karamel  5
 

Chocolade moulleux (10 minuten) uit de oven - vanille ijs 6.5
 

Kaasplankje vier kazen uit het Groene Hart - vijgenbrood - druiven - appelstroop 10
 

 
(Tevens) Vegetarisch Lokaal product

!! TIP !! VERRASSINGSMENU VAN DE CHEF 3 (32,5) OF 4 (37,5) GANGEN 
- GELIEVE PER TAFEL TE BESTELLEN - 


