
Vis & schaaldieren
Caesar salad 8,75
Met gegrilde sardine, Romijnse sla, paprikasalsa en  
ansjovisdressing  

Tonijn 9,75
Gemarineerde tonijn geserveerd op krokant brique-deeg  
met togarashi-crème 

Slibtong  9,75
In tempura gebakken slibtong met rivierkreeftdressing  
en komkommer (warm) 

Coquilles  8,75
Geserveerd met waspeen, gezouten kappertjes en  
gerookte botersaus (warm) 

Zeebaars 7,75
Op de huid gebakken zeebaars met parelcouscous  
en sofrito (warm)

Vlees & gevogelte
Kalf  8,75
Geconfijte kalfsrump met anijschampignons en crème  
van waterkers   

Pulled pork  9,75
Loempia gevuld met pulled pork, hoisin saus, rijst  
en krokante rode ui (warm)  

Boerderijkippetje  7,75
Met truffel gevogeltejus en een marbré van pompoen  
en courget (warm) 

Ossenhaas à la minute  9,75
Met nootjes, pesto en een dressing van  
parmezaanse kaas (warm) 

Prosciutto di San Daniele  8,75 
Met gewelde sjalotjes, portsiroop en duka

Leidsch 
broodje

Door Molen de Put gemalen 
melange met brooddip

 
3,25

Keuze 
van de Chef
9 gerechtjes in 3 gangen
Vis, vlees & vegetarisch 
Deel de gerechtjes met  

je tafelgenoten,  
behalve de lekkerste!

32,50 p.p.



Dessert
Aardbeien Romanoff  8,75
Geserveerd met amandelen en vanille-ijs    

Witte chocolade  8,50
Anglaise van witte chocolade met crumble en  
rood fruit compote   

Citroen merengue  7,75
Geserveerd met yoghurtijs

4 kazen  11,50
Batiaanse fenegriek, St. Maure de Touraine,  
Herve, Pas de Bleu

Vegetarisch
Avocado 7,75
Drie balletjes van avocado met een chutney van  
tomaat en gember (warm)   

Biet 7,75
Gebakken rode bietjes met feta kaas en gedroogde  
zwarte olijf   

Gazpacho  6,75
Fris soepje van komkommer, tomaat en knoflook   

Cantharellen 8,75
Geserveerd op toast met groene pepercrème en  
Provençaalse kruiden    

NOTE: wij kunnen de meeste 
gerechten van de meukaart ook 

allergeenvrij bereiden!

Sunday 
hot bites!

4 van de lekkerste en beste  
bites van de week 

2 glazen wijn
Huisgemaakt brood en verse friet

29,50

Vrijdag 
beef & bier!
4 'beef’gerechtjes voor de  

echte vleesgenieter!  
2 glazen speciaalbier 

Huisgemaakt brood en verse friet

32,50

Woensdag 
visdag!

4 dagverse 'vis’gerechtjes 
2 glazen wijn

Huisgemaakt brood en verse friet

29,50


