
MENU
VOORGERECHTEN

VOOR DE KIDS PROEVERIJ

SOEP OF VIS
BROODJE MET  €  5,25
DIVERSE SMEERSELS 
Altijd lekker om mee te beginnen,  
|een vers broodje met diverse smeersels,  
om te delen of gewoon lekker voor jezelf!

CARPACCIO  €  11,50
NET EVEN ANDERS  
Heerlijk mals rundvlees met een  
crème van Parmezaan en rucola pesto.

GEITENKAASSALADE € 10,95 
MET BALSAMICO APPEL  
Warm geitenkaasje op een bedje van  
rucola, met in balsamico gewelde appel.

KIDS  € 9,95
Ook de kids kunnen genieten van  
onze specialiteiten, we maken graag  
een kleinere portie voor ze. Natuurlijk  
hebben we ook gewoon frites met een  
snack als ze dat toch liever hebben!

UIENSOEP  €  5,25
Frans? Welnee, op z’n West-Fries. 
Lekker eigenwijs op eigen wijze, 
je wilt nooit meer anders.

GARNALEN PANNETJE
UIT DE OVEN €  11,95
Fingerlickin’ good. Heb je ze liever  
extra pittig? Laat het ons weten.

ZALMMOUSSE MET €  11,50
PITTIGE KOMKOMMER  
Een heerlijke mousse van gerookte  
zalm met een waterkers dressing.

VOOR DE  € 21,-
“IK KAN NIET KIEZEN” 
PERSONEN 
Een proeverij van al onze overheerlijke 
voorgerechten om met z’n tweeën  
te delen.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Dan houden wij hier rekening mee.



MENU
HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

TOURNEDOS  €  26,50
Gewoon zoals ie hoort; gebakken in  
de pan, geserveerd met garnituur en jus. 
Hoe wil jij hem gebakken hebben?

DE STOOF VAN SAMER  €  17,-
Hij drinkt geen alcohol, maar eten kan  
hij als de beste. Regelmatig wisselt hij  
van smaak dus het is iedere keer weer  
een verrassing…

VIS VAN CHRIS  €  19,50
Overheerlijke tonijn steak. In de pan  
gebakken en geserveerd met friet of  
wedges en salade.

FINGERLICKIN’ € 18,95
FINGERS
Ribs maar dan zonder de ribbetjes.  
Mals varkensvlees gemarineerd met  
een dry rub en geserveerd met een  
lekkere pittige saus. Uiteraard ook  
met friet of wedges en salade.

SATÉ AJAM  €  16,75
Maar dan de echte. Meerdere stokjes kip-
saté, geserveerd met een pittige satésaus. 
Bestel maar vast een blusbiertje ;-)

OSSENHAAS SPIES  €  26,50
MET SESAM-SOJA SAUS
Een grote gegrilde spies met een 
kruidige Oosterse saus. Geserveerd  
met frisse sla en friet of wedges.

BEIAARD’S  € 14,95
BUFFEL BURGER
Huh wat? Ja echt! Het vlees van de buffel 
is geweldig! Minder vet, maar meer 
mineralen en vitamines, meer ijzer 
en meer proteïne en dan ook nog gewoon 
heerlijk mals - en cholesterolverlagend!  
Geserveerd met friet of wedges  
en koolsalade. Buffelen maar! 

JACK’S BURGER (V)   € 14,95
Een gezonde burger. Falafel, dus gemaakt 
van kikkererwten. Boordevol smaak, vezels 
en vitamines. Geserveerd met friet of  
wedges, koolsalade en knoflooksaus.

WARME BROWNIE  €  8,75
MET VANILLE-IJS 
Warme chocola met after eight 
en sinaasappelsaus.

OREO CHEESECAKE  €  8,75
Verrassende Cheesecake met de  
onovertroffen smaak van Oreo.

MASCARPONE SURPRISE € 8,75
Winters taartje van mascarpone gedoopt 
in chocolade met een salted caramel saus.

PANNA COTTA  €  8,75
MET VERS FRUIT
Vertaald uit het Italiaans. “Gekookte room” 
met een lemon curd saus en vers fruit.


