
Dagschotel
Dish of the day 15,50

3-Gangen dagmenu
3-Course meal of the day 29,50

Voorgerechten/ Starters 
Carpaccio van het Westvoorns weiderund 
met truffelmayonaise
Carpaccio of local beef with truffl e 
mayonnaise 10,95

Vitello Tonnato met een spicy tonijn 
mayonaise
Vitello tonnato with spicy tuna 
mayonnaise 10,95

Pastrami van rund met zoetzure 
groene asperge
Beef pastrami with sweet and sour 
green asparagus 10,95

Gerookte zalm met een sesamcracker 
en citroen hangop
Smoked salmon on toast with sesame cracker and 
creamy lemon yoghurt 11,50

Ceviche van makreel, avocado en sesam
Mackerel ceviche with avocado and sesame 12,50

Krokante salade van little gem, rode 
bieten hummus en crunch van noten
Crunchy salad with little gem, beetroot, 
houmous and nut brittle 8,50

Springroll met pulled oats, witte kool 
en glasnoodels
Spring roll with pulled oats, white 
cabbage and glass noodles 9,95

Sushi met groene asperge, watermeloen, 
komkommer en rozenkroepoek
Sushi with green asparagus, watermelon, 
cucumber and prawn crisps 11,50

Tomatensoep
Tomato soup 6,50

Mexicaanse soep met mais, pulled 
jackfruik en koriander
Mexican corn, pulled jackfruit and 
coriander soup 7,50

Witlofsoep met gamba’s
Prawn and endive soup 7,50

Kop huisgemaakte dagsoep
Homemade soup of the day 6,50

Liever een klein soepje? 
Do you prefer a small bowl of soup? 2,50

vanaf 17.00 uur/ served from 17.00

Hoofdgerechten/ Main courses 
Runderentrecote met een luchtige stroganoffsaus
Airy rib-eye steak stroganoff 200 gr 22,50
 300 gr 26,50

Mixed grill van: kippendijen, varkenshaas 
en biefstuk
Mixed grill with chicken thighs, pork loin 
and steak 23,50

Kippendijen met een frisse tuinkruiden risotto
Chicken thighs with spring herb risotto 17,50

Zalmfi let met een mierikswortelmayonaise
Salmon fi llet with horseradish mayonnaise 19,50

Roergebakken gamba’s met noodels 
en oosterse groentes
Prawn noodle stir fry with Asian vegetables 22,50

Fish&chips met remoulade saus en salade
Fish and chips with remoulade and salad 18,50

Bloemkoolsteak met bloemkool 
crumble en geroosterde noten
Caulifl ower steak with caulifl ower 
crumble and roast nuts 16,50

Groententandoori met rijst en een tortilla 
Vegetable tandoori with rice and tortilla 16,50

Nagerechten/ Desserts  
Dame blanche
Ice cream Sundae 7,50

Parfait van yoghurt en basilicum met 
watermeloen stroop 
Yoghurt basil parfait with watermelon 
syrup 7,50

Trifl e van banaan 
Banana trifl e 7,50

Lolly van kokos met gemarineerde ananas
Coconut lolly with marinated pineapple 7,50

Sorbet met frambozenijs, mango ijs 
en citroenijs 
Raspberry, mango and lemon sorbet 8,50

Liever alleen een bolletje ijs? 
Do you prefer just to have some ice cream?  
2,- per bol
2,- per scoop
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