
 
 

PASSENDE WIJN?  
Al onze wijnen zijn per glas te 

bestellen. Neem een kijkje in onze  
uitgebreide wijnkaart voor de  
perfecte keuze bij uw gerecht. 

Onder deze kaart vindt u de drankkaart. 

 

 ANTIPASTI   5,95 
 

CHARCUTERIE 
Salami | Serranoham | Chorizo 

 
 GEMARINEERDE KIPSPIESJES 

Teriyaki | Sesam 
 

GARNALENKROKETJES 
Aioli | Citroen 

 
GEROOKTE ZALMTARTAAR 

Krokante Sesamcannelloni | Wakame 
 

BUFFELMOZZARELLA  (v) 
Tomaat | Rucolapesto 

 
MINI KAASFONDUE  (v) 

Cornichons | Zilverui | Krentenbrood 
 

TEMPURA GROENTEN  (v) 
Assortiment | Mosterdmayonaise 

 
GROENTEN SPRINGROLLS  (v) 

Vietnamees | Soja-gembersaus 

 

 VOORGERECHT   9,95 
 

CARPACCIO VAN HET RUND 
Truffelmayonaise | Notenmelange | 

Rucola | Parmezaanse Kaas 
 

VITELLO TONATO 
Zachtgegaarde Kalfsmuis | Kappertjes | 

Tonijnmayonaise | Gegrilde Tonijn 
 

KLEINE QUICHE LORRAINE 
Spekjes | Prei | Sla Melange 

 
PROEVERIJ VAN PADDESTOEL  (v) 

Romig Soepje | Truffel-Bruschetta |  
Ricotta-Kastanjechampignon 

 Allergieën? Laat het weten bij onze bediening. 
 
   
 

 
 

HOOFDGERECHT   17,95 
 

RUNDER DIAMANTHAAS  (± 170 gr.) 
Biefstuk | Snijbonen | Krieltjes | Jus 

XL Diamanthaas (± 300 gr.)    + 4,95 
 

GEMARINEERD HEEL KIPPETJE 
Doperwten | Wortel | Zilveruitjes | Spekjes 

 
VIS VAN DE WEEK 

Wisselend Aanbod | Passend Garnituur 
Vis Binnen Keuzemenu    + 4,95 

 
HUISGEMAAKTE RAVIOLI  (v) 

Spinazie | Ricotta | Kruidige Botersaus 

 

 BIJGERECHT 

BROOD met aioli       3,50 
FRIET met mayonaise      3,95 
VERSE SALADE      3,95 

 

DESSERT   6,95 
 

FRISSE MILLEFEUILLE 
Granny Smith Hangop | Bramenmousse | 

Bosvruchten Coulis | Meringues 
 

DAME BLANCHE 
Vanille Parfait | Warme Chocoladesaus 

 
GRAND DESSERT 

Assortiment | Kleine Specialiteiten 
 

KAASPLANKJE  + 3,95 
Olijven | Appelstroop | Krentenbrood  

 

KEUZEMENU     27,95  
Broodplankje met aioli  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorgerecht naar keuze óf  
(vanaf 2 pers.) 3 antipasti per tafel  

(vraag naar mogelijkheden vanaf 6 pers.) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hoofdgerecht naar keuze  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dessert óf koffie / thee naar keuze  

    (v) = vegetarische of veganistische optie. .  
 


