
BROOD HOOFDGERECHTEN
Bao bun ebi
Gestoomde broodjes, crispy 
garnalen, koolsalade, 
spicy mayonaise, 
avocado, little gem 17

Mixed grill
Spareribs, saté ayam, black 
angus steak, satésaus, 
pepersaus en kruidenboter 27

Boon wrap 
Hollandse bruine bonen, 
chili nuggets, mini 
wrap, cherrytomaten, 
avocado, chilisaus, zure 
room, little gem 17

Visproeverij
Zalmfilet, roodbaarsfilet, 
zeewolf, luchtige 
hollandaisesaus en 
kruidenolie 22

Entrecote 
Gegrild, 250 gram, 
bearnaisesaus 23 

Varkenshaas
Met spek en Trappistenjus 19

Saté ayam
Gegrilde Indonesische kippendij 
saté, Javaanse satésaus, atjar 
tjampoer, cassave, kentang 17

Spareribs 
Met ketjap marinade, 
cocktailsaus, knoflooksaus 18

Ook mogelijk als XL portie 22

Black angus steak
Gegrild, pepersaus of 
champignonroomsaus 21

Schnitzel 
Met gebakken ui, 
spek, champignons, 
champignonroomsaus 18

Bovenstaande hoofdgerechten 
worden geserveerd met 
groentegarnituur, friet 
en mayonaise.

Pasta burrata 
Tagliatelle, zongedroogde 
tomaten, pesto, courgette, 
pijnboompitten, burrata 18

Salade Carpaccio
Rijkgevulde salade met 
ossenhaas, truffelmayonaise, 
parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola 15

Bovenstaande hoofdgerechten 
worden geserveerd met 
brood & kruidenboter.

Brood & dips
Brood, aioli, kruidenboter, 
pesto 3 p.p.

Brouwerbrood
Met kruidenolie vers 
gegrild brood, aioli 7

Charcuterie
Serranoham, olijven, 
brouwerbrood, aioli 8

DESSERTS
Dame blanche taartje
Vanille ijs, slagroom, warme 
chocoladesaus. 6

Mascarpone
Brûlée laagje, gezouten karamel, 
amarettini, vanillesaus 7

VOORGERECHTEN
Pomodorisoep  
Tomaten, room, pesto, 
brood & kruidenboter 6

Grootmoeders soep
Groentesoep met 
gehaktballetjes, brood 
& kruidenboter 7

Carpaccio
Ossenhaas, truffelmayonaise, 
parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola 11

Gravad laks
Huisgemarineerde zalm, 
wakame, citroen, dille en 
wasabi-mayonaise 10 

Pil pil 
Sissende gamba's, Knoflook- 
peperolie, citroen en brood 11

Taco banh mi
2 Taco’s, pulled pork, little 
gem, mango habanero chutney, 
avocado, koolsalade 9

Ook als vega mogelijk met 
‘pulled mushroom’

Gyoza
Krokant gebakken dumplings, 
sesamsaus en Japanse 
mayonaise, sesam, bosui 9

Ook al vega mogelijk met 
groente dumplings

Coupe aardbei
Vanille ijs, aardbeienijs, 
verse aardbeien, slagroom, 
aardbeiensaus 8

Scroppino
Citroen sorbetijs, 
prosecco, wodka 6

Nougatine
Huisgemaakte nougatine 
ijstaart met karamelsaus 5

Ijskoffie 
Romige ijskoffie, slagroom 5

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

Aleen op donderdag
onbeperkt spareribs €14,50




