Ontbijt tot 13.00 uur
Breakfast till 13.00

Croissant / croissant 		2,00
Klein ontbijt / small breakfast
5,50
brood, croissant, jam, roomkaas / bread, croissant, jam, cream cheese 						
Luxe ontbijt / luxury breakfast
11,95
brood, croissant, ham, kaas, jam, gerookte zalm, gebakken ei en keuze uit koffie of thee of verse jus
bread, croissant, jam, ham, cheese, smoked salmon, fried egg and a coffee or a tea or a
fresh orange juice
Engels ontbijt / english breakfast 8,95
bonen in tomatensaus, worstjes, gebakken ei, tomaat, champignons en spek
beans in tomatosauce, sausages, fried egg, tomato, mushrooms and bacon
Wentelteefjes / french toast 		
5,95
in beslag gebakken boterhammen met bruine suiker en kaneel
french toast with cinnamon and brown sugar

Eieren & pannenkoeken
tot 16.00 uur
Eggs & pancakes till 16.00
Uitsmijter ham en kaas		
fried eggs with ham and cheese

7,95

Pannenkoek naturel			5,95
plain pancake

Uitsmijter spek			7,50
fried eggs with bacon

Pannenkoek ham en kaas 		
pancake with ham and cheese

Uitsmijter gerookte zalm 		
fried eggs with smoked salmon

8,95

Pannenkoek rozijnen en bruine suiker 6,75
pancake with raisins and brown sugar

Omelet ham en kaas 			
omelet with ham and cheese

8,50

Pannenkoek spek 			
pancake with bacon

Boerenomelet				8,95
farmers omelet with mixed vegetables and bacon
Omelet gerookte zalm		
omelet smoked salmon

8,95

6,75

6,50

Gebak tot 17.00 uur
Pastry till 17.00

Appelgebak / apple pie 		

3,75

Huisgemaakte chocolade brownie
homemade chocolate brownie
3,75
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Cheesecake / cheescake 		

3,75

Slagroom / whipped cream 		

0,50

Lunch tot 16.00 uur
Broodjes / Sandwiches

Broodje hete kip			7,95
Bread with spicy chicken

Broodje gezond			7,75
Bread with Gouda cheese, ham and boiled egg

Broodje biefstukpuntjes		
Bread with steak pieces

Broodje pulled chicken 		
Bread with pulled chicken

8,95

7,75

Broodje huisgemaakte tonijnsalade 7,75
Bread with homemade tunasalad

Broodje gerookte zalm		 8,95
Bread with smoked salmon

Broodje geitenkaas			8,25
Bread with goatcheese

Brood met twee Van Dobben kroketten 6,95
Bread with two croquettes

Broodje huisgerookte rib-eye carpaccio 8,75
Bread with house smoked rib-eye carpaccio

Tosti ham en kaas			5,25
Tosti ham and cheese
Tosti ham of kaas			4,75
Tosti ham or cheese

Lunchtip

Klein portie friet,
met mayonaise

Lunch specials
Lunch Deal 				7,25
Soep en broodje / Soup and sandwich
Tomatensoep of Uiensoep
Broodje ham of broodje kaas of ander broodje naar keuze + 3,95
Lunch Time 				10,25
Bestaat uit:
- Kopje tomatensoep / Cup of tomato soup
- Boterham met Van Dobben kroket / Bread with croquette
- Boterham met ham en kaas / Bread with ham and cheese
Kleine gemengde salade / Small mixed salad
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1,95

Voor bij de borrel
Fingerfood

Breekbrood met aioli en
kruidenboter
Bread with aioli and
herb butter

5,95

Kibbeling met aioli 			7,50
Portion of kibbeling with aioli
Notenmelange 			2,95
Mixed nuts
Bitterballen (8 stuks) 			6,75
8 Typical Dutch bitterballs
Kipnuggets (8 stuks) 			6,75
8 Chicken nuggets
Vegetarische mini loempia’s (8 stuks) 5,95
8 Vegetarian springrolls
Borrelgarnituur (16 stuks)
16 Fried mini appetizers

13,25

Salades
Salads

Ook als lunchgerecht te bestellen
Salade met tonijn			
Salad with tuna

9,25

Salade met geitenkaas 		
Salad with goatcheese

9,75

Salade met biefstukpuntjes,
met uien en champignons
10,50
Salad with steak pieces, onions and mushrooms
Salade met gamba’s		
Salad with shrimps
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Vegetarische gerechten

Kindermenu

Verse Italiaanse tomatensoep
Fresh Italian tomato soup

Geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise
Served with fries, apple sauce and mayonnaise

Vegetarian dishes

5,50

Bruschetta 				
8,75
Tomaat, knoflook, bascillicum en
parmezaanse kaas geserveerd op toast
Tomato, garlic, basil and parmesan cheese served
on toast

Kids menu

Kip Nuggets / Chicken Nuggets
Kroket / Croquette
Mini frikandellen / Mini meat sausages
Kibbeling met aioli / Kibbeling with aioli
Spareribs / Spare ribs

Champignons en uien gebakken in
knoflookboter geserveerd met toast 8,95
Mushrooms and onions baked in
garlic herb butter served with toast
Salade met geitenkaas 		
Salad with goatcheese

Kindermenu +
toetje en
verrassing!

9,75

Tagliatelle met gemengde groenten 12,95
Tagliatelle with mixed vegetables

Bijgerechten
Side dishes

De bijgerechten worden geserveerd in een schaaltje voor twee personen.
The side dishes are served in portions for two persons.
Frites / Fries 				
3,00
Kleine salade / Side salad 		
3,50
Gemengde groenten / Mixed vegetables 3,75
Diverse sauzen / Sauces v.a. 		
0,75
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9,95

Voorgerechten
Starters

Breekbrood met aioli en kruidenboter 5,95
Bread with aioli and herb butter
Huisgerookte rib-eye carpaccio
9,95
Met truffelmayonaise, pijnboompitten,
parmenzaanse kaas en rucola
House smoked rib-eye carpaccio with truffle
mayonnaise, pine nuts, parmesan cheese and
rucola
Vis trio 				 12,50
Krabsalade, tonijnsalade en gerookte zalm
geserveerd met toast
Crabsalad, tuna salad and smoked salmon served
with toast
Bruschetta 				
8,75
Tomaat, knoflook, bascillicum en parmezaanse
kaas geserveerd op toast
Tomato, garlic, basil and parmesan cheese served
on toast

Gerookte zalm 			
9,95
Gerookte zalm geserveerd met toast
Smoked salmon served with toast
Gebakken champignons 		
8,95
Champignons en uien gebakken in knoflookboter
geserveerd met toast
Mushrooms and onions baked in garlic herb butter
served with toast
Franse uiensoep 			
5,50
Rijkelijk gevulde uiensoep met een kaasbroodje
French onion soup served with cheese bread
Italiaanse tomatensoep 		
5,50
Italiaanse tomatensoep met kruiden
Italian tomato soup with herbs

Zie ook salades bij lunchgerechten als voorgerecht
Also see our salads on our lunch page as appetizer
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Vis hoofdgerechten
Fish main courses

Zalmfilet 				20,50
Gebakken zalmfilet met remouladesaus
Baked salmon with remoulade sauce
Dorade 				19,25
Verse hele dorade
Fresh sea bream
Mosselen 				18,75
Op traditionele wijze geserveerd met aioli en
whiskeysaus
Mussels made on traditional way served with aioli
and whiskey sauce
Gamba’s 				21,75
5 grote ongepelde gamba’s in knoflookolie
gebakken
5 large unpeeled shrimps prepared in garlic oil

Kabeljauw 				16,00
Kabeljauwfilet geserveerd met geklaarde boter en
kappertjes
Codfish served with clarified butter and capers
Tagliatelle Gamba’s 			14,95
Tagliatelle shrimps
Mixed fish voor twee personen
44,50
Een heerlijk gerecht voor 2 personen bestaande
uit: Grote gamba’s, Kleine gamba’s, Kabeljauwfilet
en Zalmfilet
A delicious dish for 2 persons with:
Large shrimps, Small shrimps, Codfish and Salmon

Fish & Chips 				14,95
Lekkerbek en friet geserveerd met remouladesaus
en mayonaise
White fish and fries served with remoulade sauce
and mayonnaise

Alle gerechten worden gereserveerd met friet
All dishes are served with fries
Wij werken met verse producten, dus het kan voorkomen dat sommige producten niet voorradig zijn.
We use fresh products, so it is possible that some dishes are not available.
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Vlees hoofdgerechten
Meat main courses

Mixed grill voor een of twee personen
					 28,25 – 49,25
Een heerlijk gerecht voor 1 of 2 personen
bestaande uit:
Varkenshaas, Spareribs, Angus steak en Entrecote
geserveerd met pepersaus en steaksaus.
A delicious dish for 1 or 2 persons with:
Tenderloin, Spare ribs, Angus steak and Sirloin
steak served with pepper sauce and meat sauce
Entrecôte				 24,50
Geserveerd met huisgemaakte steaksaus
Sirloin steak served with homemade steak sauce
Varkenshaas				 18,50
Van de grill met crispy bacon geserveerd met
huisgemaakte pepersaus
Tenderloin from the grill crispy bacon and
homemade peppersauce

Dry aged Angus steak 		
22,75
Heerlijke 100% Dry aged Angus steak met
steaksaus
Delicious 100% Dry aged Angus steak with steak
sauce
Spareribs 				18,25
Heerlijk malse spareribs volgens het huisrecept,
met een heerlijke huisgemaakte marinade
Delicious spare ribs made by our house recipe,
with a tasty homemade marinade
Surf & Turf 				
26,50
Dry aged Angus steak met 2 ongepelde grote
gamba’s geserveerd met pepersaus
Dry aged Angus steak with 2 large unpeeled
shrimps served with pepper sauce

Kipsaté of kipsaté XL 		
16,75 - 19,75
1 of 2 stokjes huisgemaakte saté van kipfilet
1 or 2 sticks of homemade satay from chicken
breast

Alle gerechten worden gereserveerd met friet
All dishes are served with fries
Wij werken met verse producten, dus het kan voorkomen dat sommige producten niet voorradig zijn.
We use fresh products, so it is possible that some dishes are not available.

Columbus beef burgers
Columbus Burger 			
Double Beef Burger 			
The Blue Cheese Burger 		
The Double Cheese Burger 		

15,95
16,95
16,45
15,95

De burgers worden geserveerd met friet en mayonaise
The burgers are served with fries and mayonnaise
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Twee gangen keuzemenu
Two course menu

22,-

1. Voorgerechten / Starters
Italiaanse tomatensoep
Italiaanse tomatensoep met kruiden
Italian tomato soup with herbs
Franse uiensoep
Rijkelijk gevulde uiensoep met een kaasbroodje
French onion soup served with cheese bread

Huisgerookte rib-eye carpaccio (meerprijs 3,50)
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, parmenzaanse kaas en rucola
House smoked rib-eye carpaccio with truffle mayonnaise, pine nuts, parmesan cheese and rucola

2. Hoofdgerechten / Main courses
Kipsaté
1 stokje huisgemaakte saté van kipfilet
1 stick of homemade satay from chicken breast
Kabeljauw
Kabeljauwfilet geserveerd met geklaarde boter en kappertjes
Codfish served with clarified butter and capers
Varkenshaas
Van de grill met crispy bacon geserveerd met huisgemaakte pepersaus
Tenderloin from the grill crispy bacon and homemade peppersauce
Spareribs
Heerlijk malse spareribs volgens het huisrecept, met een heerlijke huisgemaakte marinade
Delicious spare ribs made by our house recipe, with a tasty homemade marinade
Dry aged Angus steak (meerprijs 3,50)
Heerlijke 100% Dry aged Angus steak met steaksaus
Delicious 100% Dry aged Angus steak with steak sauce
Zalmfilet (meerprijs 3,50)
Gebakken zalmfilet met remouladesaus
Baked salmon with remoulade sauce
Surf & Turf (meerprijs 5,95)
Dry aged Angus steak met 2 ongepelde grote gamba’s geserveerd met pepersaus
Dry aged Angus steak with 2 large unpeeled shrimps served with pepper sauce
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Drie gangen keuzemenu
Three course menu

26,-

1. Voorgerechten / Starters
Italiaanse tomatensoep
Italiaanse tomatensoep met kruiden
Italian tomato soup with herbs
Franse uiensoep
Rijkelijk gevulde uiensoep met een kaasbroodje
French onion soup served with cheese bread

Huisgerookte rib-eye carpaccio (meerprijs 3,50)
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, parmenzaanse kaas en rucola
House smoked rib-eye carpaccio with truffle mayonnaise, pine nuts, parmesan cheese and rucola

2. Hoofdgerechten / Main courses
Kipsaté
1 stokje huisgemaakte saté van kipfilet
1 stick of homemade satay from chicken breast

Zalmfilet (meerprijs 3,50)
Gebakken zalmfilet met remouladesaus
Baked salmon with remoulade sauce

Kabeljauw
Kabeljauwfilet geserveerd met geklaarde boter en
kappertjes
Codfish served with clarified butter and capers

Surf & Turf (meerprijs 5,95)
Dry aged Angus steak met 2 ongepelde grote
gamba’s geserveerd met pepersaus
Dry aged Angus steak with 2 large unpeeled
shrimps served with pepper sauce

Varkenshaas
Van de grill met crispy bacon geserveerd met
huisgemaakte pepersaus
Tenderloin from the grill crispy bacon and
homemade peppersauce
Spareribs
Heerlijk malse spareribs volgens het huisrecept,
met een heerlijke huisgemaakte marinade
Delicious spare ribs made by our house recipe,
with a tasty homemade marinade
Dry aged Angus steak (meerprijs 3,50)
Heerlijke 100% Dry aged Angus steak met
steaksaus
Delicious 100% Dry aged Angus steak with steak
sauce
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3. Nagerechten / Desserts
Brownie met slagroom
Brownie with whipped cream
Cheesecake met slagroom
Cheesecake with whipped cream
*Indien u een ander dessert wenst, zie onze
dessertkaart. De meerprijs bedraagt 2,95 voor
deze desserts.
*If you would like an other dessert, see our dessert
menu. The extra payment for this is 2,95
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Vijf gangen keuzemenu
Five course menu
1. Soepen / Soups
Italiaanse tomatensoep
Italiaanse tomatensoep met kruiden
Italian tomato soup with herbs
Franse uiensoep
Rijkelijk gevulde uiensoep met een kaasbroodje
French onion soup served with cheese bread

2. Voorgerechten / Starters
Vegetarische mini loempia’s met salade
Vegetarian springrolls with salad
Salade met tonijn
Tuna salad
Huisgerookte rib-eye carpaccio (meerprijs 3,50)
Met truffelmayonaise, pijnboompitten,
parmenzaanse kaas en rucola
House smoked rib-eye carpaccio with truffle
mayonnaise, pine nuts, parmesan cheese and
rucola

3. Tussengerecht
Second starter
Brood met huisgemaakte kaassalade
Bread with homemade cheesesalad

4. Hoofdgerechten
Main courses
Kipsaté
1 stokje huisgemaakte saté van kipfilet
1 stick of homemade satay from chicken breast
Kabeljauw
Kabeljauwfilet geserveerd met geklaarde boter en
kappertjes
Codfish served with clarified butter and capers
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31,-

Varkenshaas

Van de grill met crispy bacon geserveerd met
huisgemaakte pepersaus
Tenderloin from the grill crispy bacon and
homemade peppersauce
Spareribs
Heerlijk malse spareribs volgens het huisrecept,
met een heerlijke huisgemaakte marinade
Delicious spare ribs made by our house recipe,
with a tasty homemade marinade
Dry aged Angus steak (meerprijs 3,50)
Heerlijke 100% Dry aged Angus steak met
steaksaus
Delicious 100% Dry aged Angus steak with steak
sauce
Zalmfilet (meerprijs 3,50)
Gebakken zalmfilet met remouladesaus
Baked salmon with remoulade sauce
Surf & Turf (meerprijs 5,95)
Dry aged Angus steak met 2 ongepelde grote
gamba’s geserveerd met pepersaus
Dry aged Angus steak with 2 large unpeeled
shrimps served with pepper sauce

5. Nagerechten / Desserts
Brownie met slagroom
Brownie with whipped cream
Cheesecake met slagroom
Cheesecake with whipped cream
*Indien u een ander dessert wenst, zie onze
dessertkaart. De meerprijs bedraagt 2,95 voor
deze desserts.
*If you would like another dessert, see our dessert
menu. The extra payment for this is 2,95
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Desserts
Columbus fruitsalade 		
Fruit salade
Fruit salad

6,75

Crême brulée 			
Met gekarameliseerde rietsuiker
With caramalized cane sugar

6,50

Cheesecake met vanille ijs en slagroom 6,75
Cheesecake with vanilla ice cream and whipped
cream
Chocolade brownie met
vanille ijs en slagroom 		
6,75
Chocolate brownie with vanilla ice cream and
whipped cream
Columbus ijs/fruit mix 		
8,50
3 verschillende ijssmaken met fruit en slagroom
3 different flavors of ice cream with fruit and
whipped cream

Mont Blanc 				
7,50
Vanille ijs met huisgemaakte advocaatsaus (met
alcohol) en slagroom
Vanilla ice cream with homemade eggnog (with
alcohol) and whipped cream
Trio sorbet ijstaartje 		
7,75
Frambozen, citroen en mango ijstaartje met
aardbeiensaus en slagroom
Raspberry, citrus and mango ice cream cake with
strawberry sauce and whipped cream
Boerenjongens 			
7,75
IJs met huisgemaakte boerenjongens (met
alcohol) en slagroom
Ice with homemade raisins (with alcohol) and
whipped cream

Dame blanche 			
7,75
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Vanilla ice cream with chocolate sauce and
whipped cream

Lekker bij het dessert
Delicious with dessert

Columbus Koffie 			
5,95
Koffie met four roses whisky en slagroom
Coffee with four roses whiskey and whipped cream
Dessertwijn Moscato d’asti
5,50
Heerlijke zoete Italiaanse dessertwijn uit de regio Piemonte met de fruitige aroma’s van de muskaatdruif
Delicious sweet Italian wine from the Piemonte region with fruity aromas of the muscat grape
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Drankenkaart
Bieren van de tap:
Heineken 0,25L			3,00
Heineken 0,50L			5,00
Heineken 0.0% 0,25L			
3,00
Heineken 0.0% 0,50L			
5,00
Affligem dubbel 0,30L		
4,75
Bier van de maand 			
4,75
Bieren op fles:
Westmalle dubbel			5,25
Westmalle tripel			5,25
Amstel Radler				5,00
Amstel Radler 0.0%			
5,00
Hoegaarden rose bier		
4,50
Liefmans rose bier			
5,25
Vedett extra blond			
5,25
Vedett extra white			
5,25
Corona				5,00
Duvel					
5,50
Columbus bier			5,95

Bieren op fles uit Scheveningen
Een lokale echte Scheveningse brouwerij maakt
sinds 1996 heerlijke bieren met een vriendelijke
smaak, recht uit het hart en recht door zee.
Zuidwester UR Pilsch 		
4,25
Goudblond bier gebaseerd op de traditionele
Tsjechische Pilsener uit 1842. Een ondergistend
bier met een moutige volle smaak en een
mooie hopbitter in de afdronk. Heerlijk fris en
doordrinkbaar!
Bomschuit IPA 			4,25
Amberkleurig bier gebaseerd op de originele IPA
uit Engeland. Door het gebruik van extra aroma
hop heeft dit bier een zachte droge licht bittere
smaak met een mooi vol aroma. Zacht hoppig en
dorstlessend!
Scheveninger Tripel 			4,25
Goudkleurig bier gebaseerd op de Belgische
Tripel. De Belgische gist geeft een mooie kruidige
smaak en door de extra dry-hopping met amarillo
hop heeft de Tripel een vol aroma van tropisch
fruit. Een heerlijk genietbier!

Gin en Tonic

Cocktails

Columbus Gin Tonic 			8,25
Bombay, komkommer, munt en fever-tree tonic

Columbus Coco Special 		
Vodka, Malibu en Ice Tea

Lady Gin Tonic 			9,50
Bombay, grenadine, aardbeien en fever-tree tonic

Tequila Sunrise 			8,95
Tequila, jus d’orange en grenadine

Mojito Gin Tonic 			9,95
Bombay, bruine suiker, limoen, munt en fever-tree
tonic

Mojito Classic 			9,25
Witte Rum, limoen, munt, rietsuiker en sodawater

Hendrick’s Gin Tonic 			9,95
Hendrick’s, komkommer en fever-tree tonic

8,95

Strawberry Daiquiri 			8,95
Witte rum, limoen, aardbeien en suikersiroop

Gordon’s Gin Tonic 			8,50
Gordon’s, citroen en fever-tree tonic
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Witte Wijnen

Rode Wijnen

Khipu Chardonnay
3,95 - fles 22,50
Chardonnay, Chili
Goudgeel met een schitterende groene gloed.
Geuren van meloen en perzik. Frisse, volle en
fruitige smaak met een uitstekende zuurgraad
balans.

Khipu Merlot		
3,95 - fles 22,50
Merlot, Chili
Donkere violet kleur met roodachtige tinten.
Aangename, complexe neus met rijpe zwarte
kersen, pruimen en aardse nuances. Mondvullend,
soepel met rijpe, zoete fruitsmaken van pruimen
en krenten. Royale, lange afdronk.

Khipu Sauvignon Blanc 3,95 - fles 22,50
Sauvignon Blanc, Chili
Bleke citroenachtige kleur met een vleugje groen.
Fruitige aroma’s van passievrucht en grapefruit
en wat mineralige tonen. Droge, ‘crispy’ smaak
met een pittige zuurgraad en in de afdronk citrus
smaken.
Larrua Verdejo
4,25 - fles 25,50
Verdejo, Spanje
Een jonge frisse, lichte wijn. Een strogele briljante
kleur met een exotisch boeket van citrus, limoen.
Een zuivere complete smaak met een persistent en
aromatische nasmaak.

Khipu Cabernet Sauvignon 3,95 - fles 22,50
Cabernet Sauvignon, Chili
Volle, diepe granaatrode kleur met
frambooskleurige rand. In de neus aroma’s van
rood fruit, zoete kruiden en een hint van munt.
Goed gebalanceerde smaak met een fluwelen
textuur.
Weltevrede Cigar Box Shiraz 4,75 - fles 29,50
Shiraz, Zuid-Afrika
Donkerrood van kleur. Heel aromatisch en
krachtig, in de geur viooltjes en kruidnagel. In
de smaak tabak, ceder, laurier, espresso, zwarte
kersen en pure chocolade. Heerlijk vol en puur
shiraz.

Rosé Wijnen
Khipu rosé		
3,95 - fles 22,50
Zinfandel, Chili
Volle, diepe granaatrode kleur met
frambooskleurige rand. In de neus aroma’s van
rood fruit, zoete kruiden en een hint van munt.
Goed gebalanceerde smaak met een fluwelen
textuur.

Mousserende Wijnen
Martini Prosecco Piccolo 0,2 l.
Martini Prosecco – fles
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9,75
32,50

Dessert Wijn

Moscato d’asti 			5,50
Heerlijke zoete Italiaanse dessertwijn uit de
regio Piemonte met de fruitige aroma’s van de
muskaatdruif
Delicious sweet Italian wine from the Piemonte
region with fruity aromas of the muscat grape
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