
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 - truffelmayonaise 5.5 
 

HWVL Carpaccio oude brokkelkaas - rucola -pestomayonaise 9.5
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot  
 

Gamba's - TIP van Roos! in chiliroomsaus - krokante wonton -

bosui - sesam 10.5
Wijnsuggestie: Le Versant Viognier 
 

Gegrilde avocado bietencreme - in kerry gebrande cashewnoten

- toast 8.5
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay 
 

Vitello tonnato gebraden kalfsmuis - tonijnmayonaise - croutons

- gefrituurde kappertjes 10
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot of Le Versant Viognier 
 

Huisgerookte zalm safraanmayonaise - sesamcracker 10.5
Wijnsuggestie: Paparuda Pinot Grigio  
 

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! 

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



HOOFDGERECHTEN

Rundersteak van slagerij Lempers - pepersaus -seizoensgroenten

- frites 15.5 ! TIP ! als Surf & Turf mét gamba 's + 4
Wijnsuggestie: Stone's Throw Malbec
 

In knoflook gebakken zeebaarsfilet peterselie olie -

seizoensgroenten - frites 15.5
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
 

Gegrilde tonijnsteak sojasaus - wasabi - sesam - 

Oosterse groenten  17.95
Wijnsuggestie: Misty Cove Sauvignon Blanc
 

Kaasfondue - brood - Zwitserse kaas - rauwkost / groentenmix -

ananas 15 ! TIP ! Met extra serranoham + 3.5
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay
 

Diamanthaas spies - ketjapsaus - paprika - rode ui - spek - 

frites  16.5
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot of Paparuda Pinot Grigio
 

 
TOET

Chocolade trifle chocolate chip cookies - rood fruit - vanilleroom -

chocolade mousse 5.5 
 

Luikse wafel vanille ijs - warme kersen - slagroom - pure

chocoladesaus-  6.5
 

Lemoncurd taartje yoghurtijs  5.5
 

Kaasplankje vier kazen uit het Groene Hart - vijgenbrood - druiven

- appelstroop 9
 

Grand dessert - TIP van Roos! vanaf 2 personen proeverij van
diverse zoete lekkernijen 7.50 p.p. 
 

(Tevens) Vegetarisch Lokaal product


