
HUISGEMAAKTE BURGERS
American burger 11,50 
met Cheddar, bacon, ui, augurk, tomaat

Iberico burger 14,75 
met chorizo, Manchego en gegrilde groene pepers 

Carpaccio burger 14,75 
met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompitten

Buffalo Ranch burger 14,75 
met gorgonzola en Marsala champignons 

Zalm burger 14,75 
met spinazie en appel mierikswortel dip

Vegaburger 14,75 
gemaakt van oesterzwam 

Burgers (200 gr.) worden geserveerd  
op een biologisch broodje en met frites 

Extra frites 3,60

SOEPEN
worden geserveerd met baguette en roomboter 

Franse uiensoep 6,50 
met gegratineerde oude kaas crouton

Bouillabaisse (vissoep) 9,50 
met rouille, croutons en Gruyére kaas  

Soep van de dag 7,50

SALADES 
worden geserveerd met baguette en roomboter 

Salade geitenkaas 9,00 
gegratineerd met honing en walnotendressing

Caesar salade 11,00 
kip, ei, ansjovis en een dressing van Parmezaanse kaas 

Salade tonijn 10,00 
ui, tomaat, kappertjes, komkommer  
en huisgemaakte dressing 

Salade gerookte zalm 11,00 
ui, kappertjes en huisgemaakte dressing

Salade Carpaccio 11,00 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise

Vis hors-d’oeuvre  12,50 
tonijnsalade, gerookte zalm, gerookte paling, 
heilbot en Hollandse garnalen 

Salade Julia  13,50 
rozeval aardappel, Hollandse garnalen,  
king krab, gebakken coquilles en gamba’s

ZOETE LEKKERNIJ
Appelgebak  3,75

Appelgebak met slagroom 4,00

Chocolade truffeltaart 5,00

BROODJES
Geserveerd op baguette wit of bruin landbrood

Broodje carpaccio  9,00 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola  
en truffelmayonaise

Broodje geitenkaas 8,50 
gegratineerd met honing en walnotendressing 

Broodje gezond 7,00 
ham, kaas, ei, tomaat en komkommer

Broodje tonijnsalade  8,50 
huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes 

Broodje gerookte zalm 9,50

Broodje gerookte paling  9,50

KLASSIEKERS
Uitsmijter 7,50 
3 eieren met ham en/of kaas

Tosti 
kaas 3,25 
ham en kaas 3,50

Broodje kroket  3,50 
op een wit bolletje geserveerd met mosterd 

BORRELHAPJES
Bitterballen, 8 stuks 4,50

Kaasstengels, 8 stuks 6,25

Gemengd bittergarnituur, 20 stuks 10,50

Gambastaartjes 7,50

Gefrituurde mosselen  7,50

Portie calamaris  7,50

Portie kibbeling 7,50

Gemengd visgarnituur  13,00

Brood met wisselend garnituur  7,50

Maandelijkse wisselend kaasplateau  11,50

Plate kibbeling met sla en friet 12,95

LUNCHKAART

Heeft u een allergie?  Meld het ons!



WATER EN COCKTAILS

SIGNATURE COCKTAILSWATER

OVERIGE COCKTAILS

The London N°1 Gin  
met Sanpellegrino Acqua 
Tonica en l imoen

Tio Pepe Sherry , 
7UP, met munt en 
l imoen

Mom Gin , 
met Sanpellegrino  
Acqua Tonica en rood 
fruit

Sanpellegrino Sanbitter  
en  Jus  d’Orange 
(a lcoholvr i j )

BOMBAY GIN & TONIC 9,95

MUM ROSE COCKTAIL 9,95
Met Sanpellegrino Acqua Tonica en Aardbei

VIRGIN 0.0 G.T. 9,95
Met Sanpellegrino Acqua Tonica en Aardbei

SANGRIA CLASSIC 17.95

8,95

karaf 17,50glas 5,95

9,95

5,95

Queen

S.PELLEGRINO
Italië  |  Bergamo

Fine Dining, wi jn en water z i jn onlosmakel i jk  met 

elkaar verbonden. Het wereldberoemde l icht 

koolzuurhoudende kwal i tei tswater S.Pel legrino komt 

uit  het  I tal iaanse kuuroord San Pel legrino Terme. 

Het water is  afkomstig van een diepte van 400 meter 

onder het aardoppervlak, waar mineral isat ie plaats 

v indt door contact  met kalksteen en vulkanisch 

gesteente. Het water van S.Pel legrino geeft  subtiele 

rotsachtige aroma’s vr i j , gevolgd door een zure toets 

en een l ichte samentrekking. Ideaal  om de overgang 

tussen de bereidingen te begeleiden. De kleine en 

del icate bubbels, f r is  en sprankelend, herinneren 

aan de I tal iaanse levenskunst, synoniem voor 

gastronomisch genot.

GLAS € 2.50            FLES € 4.95

AQUA PANNA
Italië  |  Toscane

In de heuvels van Toscane in I tal ië, iets  ten noorden 

van Florence in de Apenni jnen, l igt  een gebied 

van 1.300 hectare natuur met een waterbron. Uit 

deze unieke bron komt het niet-koolzuurhoudende 

mineraalwater Acqua Panna. Acqua Panna heeft  een 

zachte, evenwichtige smaak die natuurl i jk  en fr is 

overkomt.

GLAS € 2.50            FLES € 4.95


