
food | NL

Lekker eten in fijn gezelschap. Wat en 
wanneer we maar willen. Het goede leven 
smaakt ons heerlijk. Elke dag opnieuw.



Food for thought
Zoet, zuur, zout, bitter en hartig. Je vindt alle 
smaken op onze kaart. En wat jouw smaak ook 
is, weet dat wij verder kijken dan onze keuken 
groot is. Daarom kun je bij ons ook bewuste 
keuzes maken. Voor je eigen gezondheid of om 
de wereld een beetje beter te maken. Zo kun 
je bij ons ook vegetarisch of veganistisch eten 
en genieten van duurzame vis met het Good 
Fish keurmerk. We gebruiken palmvrije olie, 
verwerken buitenbeentomaatjes en serveren 
fairtrade biologische koffie van Mocca d’Or. 
Lekker hoor! En ondertussen denken we na over 
wat we nóg meer kunnen doen om het jou te 
laten smaken. Wat je bestemming ook is.



lunch
 overdag

Lunchplank vlees    12,50
tomatensoep | biologisch brood | bourgondische kroket |  
salade met gekruide kip 

Lunchplank vis    16,50
bisque | biologisch brood | garnalenkroket |  
salade met gemarineerde zalm 

Lunchplank     12,50
tomatensoep | biologisch brood | vegan rendang kroket |  
salade met gegrilde groenten 

Pinsa pulled chicken   11,50
Italiaans steenovenbrood | piccalillycrème | komkommer |  
gerookte paprika 

Pinsa gerookte zalm   12,50
Italiaans steenovenbrood | yoghurt-limoenspread | zoetzure ui 

Pinsa rendang     12,50
Italiaans steenovenbrood | kruidige spitskoolstoverij | 
ingelegde groenten | koriander 

Croque-monsieur      12,50
gegratineerde tosti | gegrilde beenham |  
Beemster kaas | bechamelsaus 

Gebakken ei op biologisch brood     9,50
2 biologische eieren | verse bladspinazie | little gem |  
gegrilde beenham | tuinkers  

Bourgondische kroketten    13,75
rundvleeskroket | Hollandse garnalenkroket | bijpassende saus |  
biologisch brood 



voor
Brood   6,25
kruidenboter | dip | olijfolie | zeezout  

Hollandse tomatensoep   6,50
met ingrediënten van Nederlandse bodem 

Hollandse garnalenbisque   12,50
cognac | dragon | room 

Gerookte ribeye carpaccio  15,00
piccalillycrème | rucola | oude Beemster kaas | bacon crunch |  
tomatencrumble 

Rode biet carpaccio   12,50
geitenkaas | frisse dressing | appel | roasted broad beans 

salade
Caesar   15,75
kip | bacon | little gem | oude Beemster kaas | romige dressing |  
croutons | gekookt ei  

Groene salade    12,00
gegrilde groenten | geroosterde noten | crumble
Per extra ingrediënt + 4,00
keuze uit: pulled chicken, gerookte zalm, 
Italiaanse ham of geitenkaas



erbij
Groene salade  4,75
Warme groenten  4,75
Geroosterde kruidenkrieltjes  4,75
Ambachtelijke friet met frietsaus  4,50
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise   
en geraspte oude kaas  5,50
Kruidige rijst   4,50
Pepersaus 3,50
Champignonroomsaus 3,50

hoofd
 

Aziatische kipspies   19,75
pindasaus | cassave chips | ingelegde groenten | cashewnoten | friet 

Fish & chips  21,00
old english currysaus | malt vinegar 

Schnitzel  21,00
geroosterde krieltjes | groenten | peper- of champignonroomsaus 

Runderburger  19,50
brioche | mosterdcrème | little gem | bacon | gebakken ui |  
augurk | tomatenrelish | friet 

Rendang van sterrenchef Jermain de Rozario   24,00
kruidige Indische runder- of spitskoolstoverij | cassave |  
ingelegde groenten | gua-bao | rijst   
 
Porcini ravioli   18,00
bospaddenstoelen | eekhoorntjesbrood | knoflook |  
pruimtomaatjes | olijfolie | geraspte oude kaas | peterselie 

  Vegetarisch mogelijk

 Vegetarisch
  Veganistisch mogelijk

 Veganistisch

Allergeneninformatie? Vraag ernaar bij onze medewerkers.



pizza
  

Margherita   10,50
tomaat | mozzarella | basilicum  

Vegetariana   13,50
tomaat | mozzarella | geroosterde paprika | bladspinazie |  
pesto | pompoenpitten 

Quattro formaggi   14,50
tomaat | mozzarella | Goudse kaas | cheddar | gorgonzola 

Quattro stagioni   14,75
tomaat | mozzarella | ham | paddenstoelen | olijf | artisjok
  
Salami  13,75
tomaat | mozzarella | salami

Hawaï   14,00
tomaat | mozzarella | ham | ananas 

Carne piccante   15,75
tomaat | mozzarella | jalapeño | kip | pepperoni | ham | paprika | ui

Pulled chicken  15,00
tomaat | mozzarella | pulled chicken | ui | paprika | chipotle saus 

Prosciutto crudo  15,50
tomaat | mozzarella | rauwe ham | rucola | geraspte oude kaas

Tonno   14,75
tomaat | mozzarella | tonijn | rode ui | kappertjes

Kinderpizza margherita    8,50
tomaat | mozzarella | basilicum  

Kinderpizza salami  9,50
tomaat | mozzarella | salami  

Kinderpizza hawaï   9,50
tomaat | mozzarella | ham | ananas  

Per extra ingrediënt + 2,00
keuze uit: salami, ham, pulled chicken, tonijn, ui,  
paprika of champignon



na
 

Dame blanche   7,25
vanille-ijs | warme chocoladesaus | chocoladecrunch | slagroom  

Hollands ijsdessert   7,25
vanille-ijs | stroopwafelstukjes | karamel-toffeesaus | slagroom  

Mango dream   7,50
mango sorbetijs | kokos | mangocoulis 

Eton mess   7,50
meringue | vanille-ijs | rood fruit | slagroom  

Baked cheesecake   8,50
mango sorbetijs | lemon curd | geroosterde amandelen  

Kinderijsje    6,00
vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom  



kindermenu
 

Tomatensoep   5,00
knapperige broodstengels 

Donut tosti   6,00
kaas | snoepgroente | tomatendip 

Fish & chips  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Schnitzel  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Kipspies  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Mac & cheese   12,50
macaroni | romige kaassaus

IJsje   6,00
vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom




