
DINERKAART
SOEPEN EN SALADES 

Tomatensoep huisgemaakte soepballetjes -
knoflookbrood 5.5 
 
 
Dagsoep met seizoensproducten 6.5 
 
 
Salade vis gerookte zalm - tonijnsalade - krabsalade -
avocado - kappertjes - 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

 Landbrood aioli - pesto tapenade  5.5 
 
 
Steak tartaar klassiek op smaak gebracht - truffel
mayonaise - krokant eitje 9.5
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot  
 
 
Gamba's - TIP van Roos! in chili roomsaus - krokante
wonton - bosui - sesam 10.5
Wijnsuggestie: Le Versant Viognier 
 
 
Tonijn tataki aan een kant gebakken - cajunkruiden - soja
en wasabi marshmallow - Japanse mayonaise 11.5
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay 
 
 
(Vegetarische) pokébowl sushirijst - ingelegde groentjes
- sesamdressing - hoisinsaus - kikoman 7.5 mét zalm 9.5
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot of Le Versant Viognier 
 
 
Stickey honey chicken gemarineerde krokante kip - saus
van honing en ketjap  8.5
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! 
 



HOOFDGERECHTEN

Rundersteak van slagerij Lempers - pepersaus -
seizoensgroenten - frites 15.5 
Wijnsuggestie: Stone's Throw Malbec
 
 
Rijkelijk gevulde paella mosselen - gamba's - gegrilde
zalm 16
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
 
 
In de roomboter gebakken sliptong twee stuks -
huisgemaakte remouladesaus - seizoensgroenten - 
frites 15.5
Wijnsuggestie: Misty Cove Sauvignon Blanc
 
 
Knolsteak gerookt én gegrild - pastinaakcrème -
palmkool - krokante tuinbonen - gepofte cherrytomaat -
frites 14
Wijnsuggestie: Le Versant Chardonnay
 
 
Kalfsentrecôte met romige truffelsaus - seizoensgroenten
- frites  17.5
Wijnsuggestie: Grape Valley Merlot of Paparuda Pinot
Grigio
 
 
 

Aardbeien dessert met een gouden randje - TIP van Roos!
Hollandse aardbeitjes - aardbeienroom - vanille ijs -
amandelschaafsel 5.5 
 
Limoen cheesecake met bloedsinaasappel ijs 6.5
 
Espresso martini espresso - Tia Maria - wodka - room 7
 
Chocolade brownie taartje frambozensaus - witte
chocolade ijs 5
 
Bolletje ijs in de smaken: vanille - aardbei - pistache -
gezouten caramel - yoghurt amarena kers  1.50
 

TOE(T)

(Tevens) Vegetarisch Lokaal product


