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STARTERS
RUNDERCARPACCIO

9,50

Met truffelmayonaise, pesto, Parmezaanse snippers,
rucola, pijnboompitten en krokante crostini
Beef carpaccio | truffle mayonnaise | pesto |
rocket salad | crostini | Parmesan | pine nuts

PIKANTE, GEBAKKEN GAMBA’S

10,00

Met harissa, taugé en bosui, geserveerd met brood
Spicy gamba’s | harissa | bread | spring onions |
bean sprouts

AUBERGINE PATÉ

8,50

Vergezeld met een tomatenchutney,
gegrild briochebrood en gemarineerde sla
Eggplant paté | brioche bread | tomato chutney

STEAK TARTAAR

11,50

Aangemaakt met steaksaus, sla en gegrild brood
Steak tartare | shallot | chives | capers | pickle |
steak sauce

TEMPURA GAMBA’S

10,00

Op een bedje van zoet-zure groenten, met daarbij
een pittige rode curry-mayonaise
Tempura gamba’s | red curry mayonnaise | sweet
and sour vegetables

KROKANT GEBAKKEN BUIKSPEK
Met gemarineerde Noordzeekrab, mangochutney
en hoisinsaus
Pork belly | mango | crab | hoisin sauce

14,75

BEEF TATAKI

9,50

In sesam gebakken diamanthaas met yakitorisaus,
bosui en taugé
Sesame | spring onion | red pepper | yakitori

GEBAKKEN INKTVIS

8,50

Met rode peper , knoflook ,bosui
olijven , tomaatjes en saus van chorizo
Squid | spring onions | roma tomatoes | olives | chorizo

SOEP SOUP
KOKOSSOEP

7,00

Gemaakt van sereh, gember, rode curry en knoflook
Coconut soup | sereh | ginger | red curry | garlic
Vegetarisch
Vegetarian
Kip
Chicken

+1,00

Gamba
Gamba

+1,50

TRUFFELSOEP
Gevuld met een mix van kastanje-champignons,
oesterzwammen en shiitake, daarbij gnocchi
en peterselie
Truffle soup | mushrooms | gnocchi

STARTERS & SOUPS

7,50
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STEAKS
RIBEYE

19,50 - 300 GR 24,75

200 GR

Met groenten van het seizoen,
frites en een saus van gorgonzola
Fries | seasonal vegetables | gorgonzola sauce

BAVETTE

200 GR

22,50 - 300 GR 31,75

Met in de oven gegaarde rosevalaardappels,
daarbij groenten van het seizoen
en een jus van gepofte knoflook
Roseval potatoes | seasonal vegetables |
puffed garlic gravy

TOURNEDOS

200 GR

25,00 - 300 GR 34,50

Vergezeld met een romige pepersaus,
aardappelgratin en groenten van het seizoen
Potato gratin | seasonal vegetables | pepper sauce

LADY STEAK

150 GR 17,25

200 GR

18,50 - 300 GR 23,75

Gepofte knoflookjus, romige pepersaus,
gorgonzolasaus, groenten van het seizoen
en frites
Puffed garlic gravy | pepper sauce | gorgonzola
sauce | seasonal vegetables | fries

SALADES SALADS
11,50

Salade met ossenhaaspuntjes, bosui, taugé, rode ui
en walnoot, daarbij een Japanse soja dressing
Bunch onion | bean sprouts | red onion | walnuts |
Japanese soy dressing

10,50

Romeinse sla met daarbij gebakken kip, Parmezaan,
ei, ansjovis, afgemaakt met een Caesardressing
Chicken |Parmesan cheese | egg | anchovy | bacon

CAPRESE
28,50

Een combinatie van tournedos en gamba,
vergezeld met aardappelgratin, groenten van
het seizoen en een romige pepersaus
Tournedos| king prawns | potato gratin |
pepper sauce | seasonal vegetables

200 GR BAVETTE|• 200 GR TOURNEDOS|• 200 GR RIBEYE

CAESAR KIP

Met een truffeljus, rosevalaardappels
en groenten van het seizoen
Roseval potatoes | seasonal vegtetables | truffle gravy

SURF EN TURF

VANAF 2 P.

31,50 P.P.

BEEF SALADE

Met een aardappelgratin en groenten van het seizoen,
afgemaakt met een plakje gerookte sjalottenboter
Potato gratin | seasonal vegetables |
smoked shallot butter

ENTRECOTE

PAPA’S FAVORITE

10,50

Mozzarella met Romatomaatjes, huisgemaakte pesto,
venkel en gebrande pijnboompitten
Mozzarella | tomato | pesto | fennel | pine nuts

GEITENKAAS
Een salade met geitenkaas, walnoten, mango,
olijven en tomaatjes
Goat cheese | mango | honey | olives | tomato | walnut

STEAKS & SALADS

10,00
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BURGERS

VEGA

PAPA’S BURGER

16,50

Met een gegrild briochebroodje met sla, tomaat,
komkommer, krokante uienringen, cheddar,
bacon en chilimayonaise, met daarbij frites
Brioche bread | fries | cheddar | onion | bacon | tomato |
cucumber | lettuce | chili mayonnaise

SPICY BURGER

RISOTTO

17,50

Met een gegrild briochebroodje met sla,
komkommer, tomatensalsa( pittig), augurk, jalapeño,
pancetta, Parmezaan, bbq saus, met daarbij frites
Brioche bread | pickles | little gem | jalapeños |
Parmesan | pancetta | bbq sauce

PORTOBELLO

ZEEBAARS
16,50

Op de huid gebakken maiskip met pepperoni risotto,
bosui, peterselie en gegrilde groene asperges
Corn chicken | pepperoni risotto | bunch onion | parsley |
forgotten vegetables

GEGRILDE LAMSRACK

21,00

Met een crème van knolselderij, gegrilde groenten
en een jus van gepofte knoflook
Lamb | celery root crème | grilled vegetables |
puffed garlic gravy

16,50

In de oven gegaarde portobello met quinoa,
gegrilde groenten en een gorgonzolasaus
Quinoa | gorgonzola | grilled vegetables

VIS FISH

VLEES MEAT
MAISKIP

15,50

Truffelrisotto met een paddenstoelenmix van
kastanje champignons, oesterzwammen en
shiitake met Parmezaan en peterselie
Risotto truffle | mushrooms | Parmesan | parsley

17,00

Krokant gebakken zeebaars met een crème
van pompoen, groente van het seizoen en
daarbij een rodewijn-jus
Crispy seabass | pumpkin crème | seasonal vegetables |
red wine gravy

SLIPTONGEN 19,50
In de roomboter gebakken en afgeblust met
citroen, daarbij frites en sla
Pan baked soles | caramelised butter | lemon

GEBAKKEN MOSSELEN
Met rode ui , gedroogde pomedori en basilicum,
afgeblust met witte wijn
Mussels | red onion| pomodori | basil | white wine

BURGERS & MAINS

15,50
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KINDERMENU + IJSJE

12,.50

DESSERTS

KIP

BROWNIE

Sla | frites | appelmoes
Chicken | salad | frites | apple sauce

Chocolade notenbrownie, met een balletje
chocolade-ijs en witte chocolademousse
White chocolate mousse | chocolate ice cream

of - or

CHEESECAKE

STEAK

TIRAMISU

of - or

Sla | frites | appelmoes
Fisch | salad | frites | apple sauce

SCROPPINO

en - and

Vodka | citroen-ijs | limoncello
Vodka | lemon ice cream | limoncello

KINDERIJSJE

KAASPLATEAU

Slagroom | spikkels
Kids ice cream | whipped cream

Diverse soorten kaas, met daarbij dadelcompote
en kletzen-notenbrood
Cheese platter | dates | rich fruit loaf

SIDE DISHES
5,00

Fries | truffle mayonnaise

4,50

Green salad

SEIZOENSGROENTEN

8,50

Mascarpone | lange vingers | cacao | vanille-ijs
Mascarpone | ladyfinger biscuits | cacao |
vanilla ice cream

VIS

GROENE SALADE

8,50

Amarene, met speculaas roomijs en pistache-crumble
Amarene | speculaas ice cream | pistache

Sla | frites | appelmoes
Steak | salad | frites | apple sauce

FRITES I TRUFFELMAYONAISE

9,50

5,00

Seasonal vegetables

KIDS & SIDES & DESSERTS

7,50

9,50

