12 uurtje
Te verkrijgen tot 17:00

Twaalf uurtje vlees
Mini omeletje ham, diverse soorten vleesbeleg en fris slaatje
Inclusief koffie of thee
11,00
Twaalf uurtje vis
Mini omeletje zalmsnippers, diverse soorten vis, kopje kreeftenbisque
Inclusief koffie of thee
14,00
Flammkuchen
Specialiteit uit de Elzas
Spek, ui, crème fraîche
8,50
Tosti
Mozzarella en salami (tosti ham, kaas ook verkrijgbaar €5,00)
6,00
Omelet of uitsmijter
Ham en/of kaas
Of boerenomelet met spek, tomaat, champignons
7,00
Wrap
Gamba’s, mangosalsa, koriandercrème. (zeer pittig)

10,50

Garnalenkroketjes
Gefrituurde peterselie, mayonaise, salade, frites
14,00
Proeverij van vis
Garnalen, makreel, zalm, tonijn, krab, salade, cocktailsaus, broodje
18,00

Broodjes
De bediening vertelt u graag wat de verschillende keuzes brood zijn.

Club sandwich
Kipfilet, oude kaas, spek, tomaat, mayonaise, gekookt eitje, sla
9,50
Broodje brie
Parmaham, tomatentapenade, zongedroogde tomaatjes
Broodje hete kip
Ui, champignons, cashewnoten

9,00

8,50

Black angus burger
Tomaat, rode ui, augurk, spek, cheddar, sla, barbequesaus, frites
10,50
Broodje rode biet met geitenkaas
Rode biet, appelstroop, appel, oude geitenkaas
Broodje gezond
Sla, tomaat, jonge kaas, ham, ei, mayonaise

8,50

8,50

Broodje gerookte zalm
Rode ui, rucola, kappertjes, limoen dressing
8,50
Broodje gerookte kip
Spek, harissa-olie, verse koriander, cashew dressing
Broodje tonijn salade
Komkommer, tomaat en sla
Broodje carpaccio
Pijnboompitjes, kappertjes, Parmezaanse kaas, sla en dressing

8,75
7,00

9,50

Salades

met brood geserveerd

Salade ossenhaas
Rode ui, rode pepers, pijnboompitjes, grana pedano, salade
Salade gamba’s en kip
Met cashewnoten en ananas

17,00

13,00

Chef salade
Gerookte zalm, makreel, Hollandse garnalen, rivierkreeftjes
19,50
Salade Caprese
Tomaat, mozarella, basilicum, balsamico-azijn
Salade halloumi
(gegrilde kaas uit Cyprus)
Salade met tomaat, paprika, groene asperges, citrusvinaigrette
Salade carpaccio
Ossenhaascarpaccio, rucola, parmazaanse kaas,
kapperappeltjes, pijnboompitjes

10,00

11,00

11,00

Salade Niçoise
Salade met tonijn, ansjovis, ei, tomaat, ui, haricots verts, olijven
11,00
Salade geitenkaas
Geitenkaas in wonton met zoete chilisaus

Soepen

10,00

met brood geserveerd

Tomatensoep
Prei, gehaktballetjes en room
Paddestoelensoep
Kippensoep
Kreeftenbisque
Romig, stukjes kreeft en vleugje cognac

6,00
5,00
5,00
10,00

Pasta’s
Conchiglioni
pasta gevuld met tomaat en spinazie, tomatensaus en pecorino

11,50

Kip pesto
Conchiglies, pesto, rucola, Parmezaanse kaas
13,50
Veggie pasta
Tagliatelle, verschillende groenten en gorgonzola saus

11,50

Pasta zalm
Parpadelle, tomaatjes, roomsaus, basilicum
13,50
Scampi pasta
Conchiglies, knoflook, prei, tomaat
Carbonara
Tagliatelle, spek, ui, knoflook, ei, Parmezaanse kaas

14,00

11,50

Vlees en visspecialiteiten
Allen geserveerd met steppegras

Rib-eye
gegrild op de lavasteengrill (150 gram), met saus naar keuze

17,00

Gamba’s à la plancha (5 stuks)
Met salade, brood en alioli
( 2 reuze gamba’s 23,50 )
19,00
Spies met rundvlees
Van de grill, heerlijk gekruid, Argentijnse saus
16,50
Surf en turf
Gegrilde entrecote, gamba en kreeftensaus
21,00
Saté
Huisgemarineerde saté met adjar en kroepoek
14,00
Schnitzel d’Ouwe Leeuw
Gebakken ui, champignons, tomaat gegratineerd met kaas
18,00
Paella
Authentiek Spaans gerecht (vanaf 2 personen te bestellen)
18 p.p.
Mixed grill
Varkenshaasje, kipfilet, runderspiesje, spare ribje, Argentijnse saus
18,00
Spare ribs
Huisgemarineerd, te bestellen in classic, sweet honey, hot en american style
16,50
Heeft u een allergie? Meld het ons, we houden er graag rekening mee

Kindergerechten
Pannenkoek naturel of appel of spek
6,00

Spaghetti

6,00

Frikadel of kroket of kipnuggets

6,50

Spare rib
Biefstuk of kabeljauw of zalm of varkenshaas of schnitzel
of mega hamburger

7,50
9,00

4 uurtje
Tapa’s
Verschillende hapjes
Gemengd bittergarnituur of Bitterballen

9,00 p.p
10 stuks 6,00
20 stuks 12,00

Appelgebak
Apfelstrudel
Vanillesaus, ijs en slagroom
Wafel
Met ijs, warme kersen en slagroom

3,25
4,50
6,50

Desserts
Kaasplankje
Selectie van speciaal voor u samengestelde kazen

11,00

Coupe aardbeien
Vanille-ijs en slagroom
8,00
Crème brûllée
Gegratineerd met rietsuiker

7,00

Proeverijtje
Diverse desserts samengesteld door de chef
10,00
Dame Blanche
3 bollen vanille-ijs met warme callebaut chocoladesaus
Parfait
Witte chocolade parfai, hazelnoot, aardbeiensaus en Italiaans schuim

8,00

7,00

Coupe amarene
stracciatella- en amarene ijs en amarene kersen
7,00
Coupe tropisch fruit
Mango-, ananas passie- en meloen ijs, vers fruit en passievruchtensaus

8,00

Coupe caramel
Vanille-, caramel ijs, caramelsaus en caramelblokjes
7,00
Coupe advocaat
vanille-ijs, boerenjongens, advocaat en slagroom
7,00
Kinderijsje
vanille ijs, op een verrassende manier

5,00

