
Soepen  
 

Pomodori soep  
licht pikant, gemaakt van geroosterde trostomaten, rode peper, 
crème fraîche en verse basilicumolie. € 6,50 
 

Uiensoep  
goed gevulde uiensoep, gegratineerd met kaas. € 6,75 
 

Courgettesoep   
romige courgettesoep met huisgemaakte croutons. € 6,95 

Voorgerechten vlees 
 

Rundercarpaccio 
met balsamico, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en rucola. € 11,50 
 

Vleesplankje 
chorizo, Coppa di Parma en Serranoham met zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en rucola. € 10,50 
 

Kip piri piri 
kippenvleugels gemarineerd in piri piri saus. € 9,50 

Voorgerechten vis 
 

Scampi’s 
gebakken in knoflookolie, geserveerd met chilisaus, 
zongedroogde tomaat en rode ui in een Parmezaans koekje. 
€ 11,50 
 

Papadum zalm  
Rauwe zalm, zongedroogde tomaatjes, rucola, radijsjes en 
citroen. € 10,50 
 

Calamaris 
Gepaneerde pijlinktvis met citroen en aioli. € 7,95 

Voorgerechten vega  
 

Broodplankje 
verschillende soorten brood met aioli, guacamole, bruschetta en 
kruidenboter. € 6,50 
 

Camembert dipper 
Uit de oven geserveerde camembert met honing, noten en balsamico. 
€ 11,75 
 

Bruschetta pomodori 
toast met een frisse tomaten basilicum salsa en Parmezaanse kaas.  
€ 7,50 

Salades 
 

Pikante kip 
pittig gemarineerde kip, champignons, paprika en rode ui, gebakken in 

chilisaus met een slamelange, komkommer en tomaat. € 14,25 
 

Geitenkaas  
lauwwarme geitenkaas met (of zonder) spek, appel, noten, 

slamelange, rode ui, komkommer, tomaat en honing. € 15,25 
 

Vijverpark 
gebakken zalmmootje, gerookte zalm, gemarineerde garnaaltjes, 
slamelange, rode ui, komkommer, tomaat en limoenmayonaise.  

€ 15,75 
 

Scampi’s 
in knoflook gebakken scampi’s, Parmezaanse kaas, slamelange, rode 

ui, komkommer en tomaat. € 15,75 

Bowls 
 

Poké bowl 
sushirijst, gemarineerde (rauwe) zalm, mango, avocado, 

sojaboontjes, komkommer en wasabimayo. € 13,50 
 

Veggie bowl  
sushirijst, mango, avocado, sojaboontjes, komkommer, radijs, 

wortel en een frisse dressing. € 13,00 
 

Taco bowl 
sushirijst, tacogehakt, tomaat, sla, sojaboontjes, avocado, 

nacho’s en salsasaus. € 13,50 

 

  

 

 

  

A La Carte 



 

Samen genieten A La Carte 

Hoofdgerechten vlees 
 

Spareribs 
400 gram zoet-pikant gemarineerde spareribs, 
geserveerd met salade en friet. € 22,95 
 

Kip saté 
kippendij spiesjes, satésaus, atjar, gebakken 
uitjes en kroepoek, geserveerd met salade en 
friet. € 17,95 
 

Entrecote 
250 gram entrecote van de grill met 
pepersaus, grof zeezout en poftomaatjes 
geserveerd met salade en friet. € 25,00 
 

Schnitzel XXL 
250 gram Schnitzel met paprikasaus 
geserveerd met salade en friet. € 19,95 

 

Taco Pizza 
Bodem gemaakt van yoghurt met 
tomatensaus, kaas, tacogehakt, sla, tomaat, 
komkommer, rode ui en knoflooksaus. € 16,95 

Hoofdgerechten vis 
 

Zalmfilet 
gegrilde zalmfilet met gefrituurde 
kappertjes, poftomaatjes, citroen en 
wasabimayo, geserveerd met pasta aioli. 
 € 18,00 
 

Mosselen 
pikante mosselen met gemengde groenten, 
chorizo, knoflook en rode peper. € 20,95 
 

Zeebaars 
op de huid en krap gebakken zeebaars met 
grof zeezout, poftomaatjes en citroen, 
geserveerd met pasta aioli. 
€ 17,95 
 

Gamba’s 
gebakken in knoflookolie met rucola, 
citroen en poftomaatjes, geserveerd met 
pasta aioli. € 19,50 

Hoofdgerechten vega  
 

Saté 
Vegetarische saté met satésaus, atjar en 
gebakken uitjes, geserveerd met salade 
en friet. € 16,95 
 

Taco pizza 
Bodem gemaakt van yoghurt, 
tomatensaus, kaas, vegetarisch 
tacogehakt, sla, tomaat, komkommer, 
rode ui en knoflooksaus. € 16,95 
 

Papadum 
Gevuld met rijst, knolselderij, courgette, 
wortel, paprika en ui, gewokt in 
teriyakisaus. € 16,00 

Burgers 
 

Brikke burger 
100% rund, sla, tomaat, augurk, rode ui, cheddarkaas, spek, mayonaise en ketchup, geserveerd met salade en friet. € 16,50 

 

Mexican burger 
100% rund, sla, tomaat, augurk, Jalapeño pepers, nacho’s, cheddarkaas en salsasaus geserveerd met salade en friet. € 16,50 

 

Crispy chicken burger 
Krokante kip, sla, tomaat, augurk, rode ui en Yo fresh saus, geserveerd met salade en friet. € 16,50 

 

Veggie burger  
vega burger, sla, tomaat, gegrilde courgette, avocado en aioli, geserveerd met salade en friet. € 16,50 

Wok 
 

Noodles beef 
noodles, biefreepjes, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 12,50 

 

Noodles kip 
Noodles, kipfilet, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 11,50 

 

Noodles scampi 
noodles, scampi’s, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 12,50 

 

Noodles veggie  
noodles, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 10,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


