
MIDDAGETEN 
 

 

 

TOSTI EN UITSMIJTER   € 
 

Tosti bijna zoals thuis 

Stel je eigen tosti samen   4,5 

(keuze uit wit of bruin brood) 

Ham     + 0.5 

Tomaat     + 0,5 

Tonijn     + 1,5 

Gebakken eitje    + 1,0 

 

Uitsmijter (3 eieren)   6,5 

(keuze wit, bruin of maïs)   

Kaas     + 0,5 

Ham     + 0,5 

Spek     + 0,5 

Champignons    + 0,5 

 

 

 

SALADE     kl/gr 

 

Caesar     10/14 

Met gekruide kip, Parmezaan, croutons en ei 

 

Biefstukpuntjes    10/14  

Met sesam, tomaat, paprika en ui 

 

■ Al onze salades worden geserveerd met desembrood 

 

 

 

BROOD     € 
Keuze uit wit, bruin of maïs: 

 

Oude kaas (v)    8,0 

Met eiersalade, komkommer en tomaat 

 

Carpaccio    10,5 

Met mosterddressing, oude kaas en pittenmix 

 

Tonijnsalade    9,5 

Met rode ui en kappertjes 

 

Kroket 2x    8,5 

Van Waards rund, met mosterd 

 

Hete kip     9,5 

Met paprika, ui en champignons 

 

12-Uurtje    11,0 

Soep van de chef  

2 Boterhammen met kroket en eiersalade 

 

  

 

SOEP     € 

 

Soep van de chef    5,5 

 

 

 

WARM     € 

 

Kipsaté van dijvlees   17,0 

Met satésaus, atjar, gefrituurde uitjes en kroepoek 

 

Zeebaars    18,5 

Met Spaanse tomatensalsa 

 

Jackfruit burrito (v)   14,0 

Met kaas en sour crème en avocado crème 

 

Diamanthaas    18,5 

Meest malse deel uit de schouder 

 

■ Deze warme gerechten worden geserveerd met frietjes 

en salade 

 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of 

voedselintolerantie. 

Vraag onze medewerkers naar de allergenenlijst. 

 

 

 

 
 
 
 
 
PANNEKOEKEN    € 
 
Naturel      6,0 
geserveerd met poedersuiker en stroop  
 
Spek     + 0,5 
 
Kaas of Nutella    + 1,0 

ALLEEN OP WOENSDAGMIDDAG 

(Tot 16:00 uur) 



AVONDETEN 
 

 

 

VOOR KOUD    € 
 

Carpaccio van ossenhaas   10,5 

Met mosterddressing, oude kaas en pittenmix 

 

Bonbon van gerookte zalm  10,5 

Met diverse kruiden en crème fraîche 

 

Dun gesneden rauwe tonijn  12,0 

Met soya/sesam-dressing en lente ui 

 

 

 

VOOR WARM    € 
 

Oosterse eendenborst   10,5 

In een krokant jasje met hoisinsaus 

 

Portobello (v)    9,0 

Met spinazie en brie 

 

Soep van de chef    5,5 

 

 

 

HOOFD VLEES    € 
 

Diamanthaas    18,5 

Meest malse deel uit de schouder 

 

Ribeye     19,5 

Hoge graad van marmering, ofwel doorregen en daardoor 

botermals en sappig 

 

■ Deze gegrilde gerechten worden geserveerd  

met chimichurri en pepersaus 

 

 

Spareribs    18,0 

Met knoflooksaus en chili mayonaise 

 

Runderburger    16,5 

Met briochebrood, bacon, ui, cheddarkaas en burgersaus 

(kan ook vegetarisch)  

 

Kipsaté van dijvlees   17,0 

Met satésaus, atjar, gefrituurde uitjes en kroepoek 

 

■ Alle hoofdgerechten worden geserveerd met  

dagverse groenten, frietjes en salade 

  

 

 

 

 

HOOFD VIS    € 

 

Gamba’s (6 stuks)   18,5 

Hele gamba’s, gebakken met knoflook, Spaanse peper en 

citroen 

 

Zeebaars    18,5 

Met Spaanse tomatensalsa 

 

 

 

HOOFD VEGETARISCH / VEGAN € 

 

Vegaburger    16,5 

Met briochebrood, ui, cheddarkaas en burgersaus 

 

Verse pasta    14,0 

Met een saus van zongedroogde tomaat en diverse 

groenten 

(kan met gegrilde kip)   + 2,0 

 

Jack Fruit burrito    14,0 

Met kaas en sour crème en avocado crème 

 

■ Alle hoofdgerechten worden geserveerd met  

dagverse groenten, frietjes en salade 

  

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of 

voedselintolerantie. 

Vraag onze medewerkers naar de allergenenlijst. 

 

 

 

TOETJE     € 
 

Dame blanche 2020   8,0 

Vanille parfait, choco-cup en warme chocoladesaus 

 

Cheesecake Bijna Thuis   7,0 

Van Vanille met mango  

 

Sorbet Meringue    7,5 

Lemonsorbet, meringue en roodfruit 

 

Banaan / Karamel split   7,0 

Banaan, karamelijs en chocolade 

 

Kaasplankje    9,0 

3 Soorten kaas met garnituren 

 

 

 

(Vanaf 17:00 uur) 


