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Bijpassend wijnadvies?
Vraag de bediening, 
zij vertellen u graag meer!

Ga dan voor een 3-gangen 
kids menu voor 12,95 
Wij serveren je een tomatensoepje, 
een kleintje naar keuze en een kinderijsje toe!

Hoofd 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
warme groenten, frites en mayonaise

Mixed Grill 21,00
Spareribs, biefstuk, varkenshaas en kippendij geserveerd met cocktailsaus en 
aïoli (Meerprijs in een menu 2,00)

Spareribs 18,00
Spareribs 400gr. met cocktailsaus en aïoli

Biefstukspies 18,00
Gemarineerde biefstukspies met pepersaus of kruidenboter

Vis van het seizoen dagprijs
Vraag de bediening naar de vis van vandaag

Saté 17,00
Specialiteit van het huis, saté van malse kippendijen met satésaus, seroendeng, 
atjar en kroepoek

Merlansteak 18,00
Ierse merlansteak, het appeltje van de rib-eye, met pepersaus of kruidenboter

Kalfsrouleau  18,00
Rouleau van kalf gevuld met mozzarella en tomaat geserveerd met 
kruidenroomsaus

Pompoenstoofpot (v) 17,00
Vegetarische stoofpot van pompoen, courgette en paprika met zure room

Varkenshaas 17,00
Medaillons van varkenshaas geserveerd met portjus

Maak een salade!  15,00
Kies een van onze voorgerechten en wij serveren deze in de vorm van een 
maaltijdsalade

Na

Creme brûlee 7,00
Creme brûlee met anijs en bloedsinaasappelsorbetijs 

Dame blanche  6,50
Vanille-ijs geserveerd met chocoladesaus en slagroom

Parfait 7,00
Romige parfait van witte chocolade geserveerd met frambozensaus

Perzik & bitterkoekjes 7,00
Vanille-ijs met gekarameliseerde perzik en bitterkoekjes

Mangosorbet  7,00
Frisse sorbet van mango met limoen en kokos

Cheesecake 7,00
Lichtzure lemon curd cheesecake

Medovnik 7,50
Tsjechische honing-noten taart met een bol kaneelijs en slagroom

Kaasplankje 9,50 
Diverse soorten binnenlandse en buitenlandse kazen geserveerd met 
druivenmosterd. (Meerprijs in een menu 2,00)

Proeverij van likeuren 6,50
Trio van kleine glaasjes likeur; Amaretto, Sambuca en Tia Maria

Kids

Kleintje snack 6,50
Keuze uit Frikandel, Kroket of Kipnuggets

Kleintje saté 8,50
Kleine spies met malse kippendij

Kleintje vis 7,50
Het visje van het seizoen

Heeft u een 
allergie? Meld 

het ons. 

3 gangen voor 27,95
4 gangen voor 35 euro
Stel zelf uw 3-gangen menu samen door een voor-, hoofd- en 
nagerecht te kiezen uit de onderstaande gerechten. Wilt u liever wat 
uitgebreider eten? Ga dan voor een 4-gangen menu, wij serveren dan 
2 voorgerechten, een hoofdgerecht en nagerecht naar keuze. 

3 gangen verrassing menu  27,50
Keuzestress? Ga voor het verrassingsmenu! Onze keuken stelt zelf een 
drie-gangen menu voor u samen. Uiteraard houden wij rekening met 
een eventuele allergie of dieetwensen. 

Alvast wat lekkers
Broodplankje 5,00
Vers brood geserveerd met huisgemaakte kruidenboter en tomaten  
tapenade. Wij serveren uitsluitend brood van The Bread Company  
uit Kampen. Zij maken eerlijk en ambachtelijk brood. Geheel vrij van  
E-nummers en glutenarm. Proef zelf het verschil! 

Olijven 4,50
Gemarineerde zoete olijven

Aardappelchips 5,00
Versgebakken aardappelchips geserveerd met chilisaus en aïoli

Van alles wat 12,50
Mix van bovenstaande gerechtjes

Voor

Klassieke carpaccio 9,00
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en pesto-dressing

Gamba’s 8,00
De specialiteit van ’t huis: gebakken gamba’s met wakame salade

Meerval 8,00
Rouleau van meerval (van kwekerij de Kopervis uit Ens) met kruidendressing, 
zongedroogde tomaat, komkommer en noten

Bruchetta met tomaat (v) 7,50
Salade met gegrilde courgette, bruchetta met tomaat, basilicum en balsamico

Serrano ham 9,00
Gedroogde ham met gegrilde peer en blauwe kaas

Bietensalade (v) 7,50
Rode bietensalade met frambozendressing, vanille en feta

Kipsalade 8,00
Salade met malse kippendij, mango en een licht pittige dressing

Tomatensoep (v) 5,50
Huisgemaakte tomatensoep met room en pesto

Champignonsoep (v) 5,50
Huisgemaakte champignonsoep met prei

(V) = vegetarisch of vegetarisch mogelijk


