
Diner
BROOD VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Heb je allergieën of speciale dieetwensen? 
Meld het ons, wij houden hier graag rekening mee. 

Pomodorisoep 
Tomaten, room, pesto, brood & kruidenboter 5

Knolselderij truffelsoep 
Geroosterde knolselderij, truffelolie, 
Parmezaan, pijnboompitten 6

Carpaccio
Ossenhaas, truffelmayonaise, Parmezaan, 
pijnboompitten, rucola 9

Pil pil 
Gamba’s, pittige olie, knoflook, peterselie,  
zeekraal, brood 9

Tostada pompoen 
Tostada, hummus, pompoenblokjes, feta, granaatappel 7

Aziatische carpaccio
Ossenhaas, wasabi-kroepoek, soja-
mayonaise, radijs, furikake, rucola 10

Gravad laks
Huis gemarineerde zalm, venkel salade, 
sinaasappel, mosterd dille 9

Gyoza
Chinese kip dumplings, gestoomd en gebakken, 
sesam- en teriyakisaus, sesam, bosui 9

Hert
Hertenbiefstuk, portjus, 
cranberry compote 24

Bao bun 
Tempura chicken bites, Steamed 
bun, huisgemaakte koolsalade,  
teriyaki- en sesamsaus 16

Ook vegetarisch mogelijk met 
krokante pompoen.

Mixed grill
Spareribs, saté van de haas, black 
angus steak met kruidenboter 
& chimichurri 27

Marokkaanse bloemkool 
Krokant gebakken bloemkool, 
gordita, yoghurtsaus, avocado, 
amandel, ras el hanout 16

Kalfsoester
Kalfsmedaillon, gekarameliseerde 
appel, ui en spek, portjus 23

Visproeverij 
Zalmfilet, kabeljauwfilet, gamba’s, 
warme remouladesaus 22

Saté van de haas
Varkenshaassaté, kentang, 
Javaanse satésaus, cassave, 
zoetzure komkommer 17

Spareribs 
Ketjap marinade, cocktailsaus, 
knoflooksaus 17

Ook mogelijk als XL portie 21

Black angus steak
Gegrilde biefstuk, pepersaus of 
champignonroomsaus 20

Schnitzel 
250 gr schnitzel, gebakken 
ui, spek en champignons, 
champignonroomsaus, 17

Surf & turf
Gegrilde black angus steak, gamba’s, 
pepersaus of champignonroomsaus 23

Roodbaars
Roodbaarsfilet, venkelpuree, 
zeekraal, kruidenolie 21

Bovenstaande hoofdgerechten worden 
geserveerd met groentegarnituur, 
friet en mayonaise.

Brood & Dips
Brood, aioli, kruidenboter, 
pesto 2 p.p.

Brouwer-brood
Met kruidenolie vers 
gegrild brood, aioli 6

Charcuterie
Spaanse ham, olijven, 
brouwerbrood, aioli 8

PIZZA'S
Pizza margherita 
Met tomatensaus, 
mozzarella en pesto 11

Pizza BBQ chicken
Met tomatensaus, mozzarella, 
pulled chicken, bacon, rode 
ui, BBQ- en Srirachasaus 13

Pizza carpaccio
Een pizza Margherita met 
daarop een carpaccio, 
truffelsaus, rucola, 
Parmezaanse kaas en 
pijnboompitten 14

Pizza tonno
Met tomatensaus, mozzarella, 
tonijn, rode ui, kappertjes 12

DESSERTS
Appeltaart trifle
Appel & rozijnen, kaneel, 
koekjeskruimel, vanillecrème 7

Chocolade proeverij
Brownie, chocolademousse, 
chocolade-ijs, witte chocoladesaus 8

Herfst dessert
Kersenmousse, witte chocolademousse, 
speculaas crumble, witte chocola 7

Nougatine
Huisgemaakte nougatine 
ijstaart, karamelsaus 5

Bastogne
Kaneelijs, bastognekoek,  
stoofpeer 6

Pumpkin 
Pumpkin spice crème brûlée 5


