
ei lactose visschaaldieren

gluten noten sojapinda’s

lupine mosterd suletselderij

maïs vegetarisch
(geschikt)

zwanger
(geschikt)

sesam

Allergisch, vegetarisch en/of zwanger?
.

Wij maken gebruik van iconen om je te laten zien welke 

gerechten allergenen bevatten en/of geschikt zijn voor een 

vegetarisch dieet en zwangeren.

Wij denken graag met je mee!

Heb je speciale wensen (dieet of allergieën)? Staat jouw allergie 

icoon achter een gerecht dat je toch graag zou willen bestellen?

Laat het ons weten. Vaak kunnen wij gerechten aanpassen.

Specials

Geserveerd met frietjes

SUKADE - 24,50

tuttifrutti / bloedworst / crouton / calvados jus

VONGOLE - 20,50

linguine / aglio e olio / spinazie

KALFSBIEFSTUK - 24,50

bimi / spitskool / madras / longpepperjus

KIPSATÉ - 20,50

oosterse groenten / gefrituurde uitjes / kroepoek / satésaus 

ROODBAARS - 24,50

venkel / koolrabi / saus van sinaasappel en rozemarijn

ARGENTIJNSE GAMBA'S - 24,50

crème van burrata / piperade / saus van langoustine 

CASSOULET - 20,50

vegan worst / gestoofde groenten / bonen

KNOLSELDERIJ VAN DE BBQ - 20,50

bouillon van ui / salsa verde / groene asperge 

Maaltijdsalades

Geserveerd met een broodje en kruidenboter

CARPACCIO - 16,80

croutons / parmezaanse kaas / pitten / 

zongedroogde tomaat / truffelmayonaise

   

GEITENKAAS - 16,50

gebakken / zoetzure groente / notenmix / honing

DE RECHTER - 17,90

gerookte zalm / tonijn / scampi tempura / cocktailsaus

vegan

vegan



Soepen
Onze soepen zijn ook vegetarisch te bestellen

WORTELSOEP

pompoenpitten / volkorencrouton

TOM KHA KAI

pulled chicken / bosui

TOMATENSOEP

gehaktballetjes / soepgroenten

Tussengerechten

LAM

an van spinazie / doperwten / saus van morilles

SUKADE

tuttifrutti / bloedworst / crouton / calvados jus

ZEEBAARS

schorseneren / groene asperge / beurre blanc verreikt met paling

VONGOLE

linguine / aglio e olio / spinazie

OKONOMIYAKI

spitskool / wortel / bos ui / bonito akes / wasabimayonaise 

HALLOUMI

taggiasche olijven / aubergine / crème van paprika

Supplementen
Extra te bestellen voor 4,00 per supplement

Zoete aardappelfrietjes

Gebakken groenten

Gemengde salade

Hoofdgerechten

KALFSBIEFSTUK

bimi / spitskool / madras / longpepperjus

VARKENSKOONTJE

char siu / crème van wortel en gember / paksoi / yuzu soja parels

KIPSATÉ

oosterse groenten / gefrituurde uitjes / kroepoek / satésaus

ROODBAARS

venkel / koolrabi / saus van sinaasappel en rozemarijn

ARGENTIJNSE GAMBA'S

crème van burrata / piperade / saus van langoustine 

CASSOULET

vegan worst / gestoofde groenten / bonen

KNOLSELDERIJ VAN DE BBQ

bouillon van ui / salsa verde / groene asperge

Nagerechten

FRANGIPANE

amandel / abrikoos / amaretti / mousse van mascarpone

PAVLOVA 

mousse van mango / compote van mango en passievrucht / 

yoghurtijs 

CHOCOLADE MOELLEUX

gezouten karamel / honingraat / gestoofde witte peer / 

vanille-ijs

FRIANDISES

3 lekkernijen / kofe of thee

KAAS 

3 kaasjes / notenbrood / compote

5-GANGENMENU
voor 39,50 p.p.

Per gang heb je de keuze uit diverse heerlijke gerechten. Bestel eventueel 

gratis frietjes en mayonaise bij één gang naar keuze.

Je kunt een gerecht ook los bestellen.

Voorgerechten: 10,50

Soepen: 7,50

Tussengerechten: 11,50

Hoofdgerechten: 12,80

Desserts: 8,50

Frietjes en mayonaise: 2,50

Starters

CARPACCIO

parmezaan / pittenmix / zongedroogde tomaat / truffelmayonaise

TARTAAR VAN OSSENWORST 

gel amsterdamse ui / eidooier / crouton / mosterdzaad

MOZAÏEK VAN TONIJN 

mango / ponzu dressing / rettich / gel van yuzu / rode peper

KOUD GEROOKTE ZALM

blini / groene appel / crème fraîche / dille 

GEPOFTE BIET

hangop / walnoten / rode ui / gemarineerde paddenstoelen

VEGAN STEAK TARTAAR

tomaten / shiitake / olijven / kappertjes / sriracha

Warme gerechten kunnen tijdens de eerste 4 rondes 
en tot 22:30 uur worden besteld.

Liever alleen een hoofdgerecht?
.

Bekijk onze specials op de achterzijde van de kaart.

TIP
BREEKBROOD

5,80
Half breekbrood

3,70

Allergisch, vegetarisch en/of zwanger?
.

Op de achterzijde van de kaart vind je een overzicht van alle iconen.
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