
VOORGERECHTEN

Truffelmayonaise, gebakken spekjes, Parmezaanse 
kaas, rucola en pijnboompitten

Proost! Of zoals in Scandinavie wordt gezegd: Skål!

CARPACCIO

PORTOBELLO 

STELLENDAMSE GARNALEN 

GRAVAD LAX

PLUKBROOD

SOEP 

Geitenkaas, zontomaten, honing, spinazieblaadje 
en tomatencrumble 

IJsbergsla, citroen, whiskysaus en een stukje brood 

Sinaasappel, zoetzure venkel, peper en dille

Mooi plukbroodje met smeersels

(erwtensoep)  ÄRTSOPPA MED PANNKAKOR 

SOEP VAN DAG 
TOMATENSOEP

Rode biet en soja, sla, augurk en tomaat
RODE BIETEN BURGER

AVOCADO BURGER 

RUNDBURGER

GAMBA'S MET PASTA

ZEEBAARS

Avocado met knapperig korstje van mais, sla,
tomaat en bbq-saus 

Rundvleesburger met bacon, kaas, rode ui, augurk, 
sla en tomaat

Met rode peper, pesto, bosui en citroen

Gebakken zeebaars tuinkruiden saus en zeekraal

HOOFDGERECHTEN

KABELJAUW 

KIPSATÉ

KLEPPERSTEAK

Op de huid gebakken met zeekraal en mosterdsaus

Saté, zoetzure komkommer en kroepoek van Cassave

Biefstuk van diamanthaas met geroosterde groenten 
en pepersaus of kalfsjus

handgepeld 
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dagprijs

dagprijs

14

19.5

KIDS

Met remoulade-saus en frietjes 
KIBBELING

KIDS-BURGER

PANNENKOEK & FRUIT

PASTA BOLOGNESE

NAGERECHTEN

Rundvleesburger met sla, komkommer en ketchup

Stroop of poedersuiker en een fruitspiesje 

Rundergehakt, tomaat en paprika 

In elkaar geslagen appeltaart met vanille-ijs, nootjes 
en slagroom

APPELTAART MET IJS

COUPE STROOPWAFEL

BROUWERSDAM BLANCHE

KAASPLANKJE 

KINDER-VERSIERIJSJE

Stroopwafelkruimels, vanille-ijs, karamel saus,
nootjes en slagroom

Vanille-ijs,warme chocolade saus, caramel

Diverse kazen met mosterd en vijgenbrood
Lekker glaasje port erbij?

Vanille-ijs met fruit en lekkers om te versieren

DESSERT VAN DE CHEF
Vraag naar de mogelijkheden van vandaag! 
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SNACKBORDJE
Frietjes, appelmoes, mayonaise + snack naar keuze
keuze uit: frikandel, kroket of kipcorn

6.5

7.5

7.5
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6

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met groente,
sla, frites en aardappelgarnituur
- geldt niet voor pasta & burgers

dagprijs

Dinerkaart vanaf 16:00 uur  

+ frites

+ frites

+ frites

Dieetwensen, allergenen, gluten of vegetarisch? Vraag
gerust naar de mogelijkheden bij onze medewerkers!

+ 4 euro

gemarineerde zalm 

dagprijs



BROOD

Zontomaten, truffelmayonaise en rucola

Proost! Of zoals in Scandinavie wordt gezegd: Skål!

OUDE KAAS

SERRANOHAM

CARPACCIO 

BOURGONDISCHE KROKETTEN

UITSMIJTER

SOEP 

Zontomaten, serrano en dressing

Truffelmayonaise, pesto, spekjes, rucola en 
Parmezaanse kaas

Met mosterd

Met 3 sneetjes rustiek brood & 3 gebakken eieren

(erwtensoep)  ÄRTSOPPA MED PANNKAKOR  

SOEP VAN DAG 
TOMATENSOEP

RUNDBURGER 

AVOCADO-BURGER

Met bacon, kaas, rode ui, augurk, sla, tomaat op 
een brioche bol

Met knapperig korstje van mais, sla, tomaat, bbq-
saus op een brioche bol

6

6.5

5.5

Maak zelf je keuze: rustiek wit óf bruin brood 

Lunchkaart van 12:00 
tot 17:00 uur  

+ spek 8 
+ gerookte zalm 11   

TOSTI
Ham en/of kaas met currysaus

7

8

7

15
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6

SALADES
Sla, geitenkaas, geroosterde noten, appel,
cherrytomaten en honing-mosterd dressing

MEKKERSTEE 

CEASAR
Sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse kaas, gekookt ei,
rode ui en ceasardressing

9

9 

FLATBREAD

Roomkaas, bieslook, citroen, rode ui, rucola en
kappertjes

GEROOKTE ZALM 

CARPACCIO

GEITENKAAS 

CAPRESE

Truffelmayonaise, pesto, spekjes, rucola en
Parmezaanse kaas

Gegrilde groente, honing en walnoten

11

Tomaat, mozzarella en pesto

10

11

6.5

KIDS

Met ham en/of kaas met currysaus
KINDERTOSTI

PANNENKOEK & FRUIT
Stroop of poedersuiker en een fruitspies

3.5

5

SNACKBORDJE 6.5
Frietjes, appelmoes, mayonaise + snack naar keuze
keuze uit: frikandel, kroket of kipcorn

BARFOOD

8 stuks met mosterd
BITTERBALLEN

BITTERGARNITUUR
12 stuks met mosterd, mayonaise en chilisaus

6

KAASPLANK
Diverse kazen met mosterd en vijgenbrood

8 stuks Zweedse balletjes in romige saus
KOTTBULLAR

NACHO'S
Mozzarella, crème fraise, jalapeño en guacamole

DE PLUKPLANK 
Plukbrood, luxe vleeswaren en kazen, olijven,
warme snacks, tapenade, aioli en kruidenboter

8.5
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7
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bestellen van barfood: 12:00 - 22:00 

+ frites

+ frites

dagprijs

7

BIETBURGER 
Met rode biet en soja, sla, augurk en tomaat op 
een brioche bol

16+ frites


