
Brownie | 5.50 

Met vanille- of karamelijs en slagroom  

Churros | 7.25 

‘Spaanse donut’ in kaneelsuiker  

met chocoladesaus en vanille-ijs 

Mangotaartje | 7.50 

Romig mangotaartje met seizoensfruit, merengue en 

chocolade crumble 

3 bolletjes vanille- of karamelijs | 4.00 

Met slagroom + 0.50 

3 bolletjes sorbetijs | 4.50 

1 bolletje ijs met slagroom | 1.75 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Portie friet met mayonaise| 3.75 

Portie zoete aardappelfriet  

met truffelmayonaise | 4.00 

Frisse salade| 4.00 

Waldkornbol met roomboter, olijfolie en 

zeezout | 4.50 

 LACTOSEVRIJ 

 

Tournedos (200gr.) met spek, ui en champignons | 26.50 

 

Tournedos (200gr.) met een sambaljus | 24.50 

 

Tournedos (200gr.) in eigen jus | 23.50 

 
Alle tournedos worden medium rare gebakken 

 

 

 

Soep van de dag | 7.50  

Geserveerd met brood en roomboter 

Carpaccio | 9.50 

Met geroosterde tuinbonen, rucola, 

zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas 

en truffelmayonaise 

Frisse seizoenssalade | 9.50 of 12.75 

Ingelegde groenten, little gem, meslun, 

tomaatjes, crouton, ei en een frisse dressing  

Gerookte zalm  + 4.00 

 

 

 

 

desserts  

 

Patatje Rendang | 15.75 

Friet met rendang, atjar, limoenmayo, 

gefrituurde uitjes, bosui en koriander 

Cheeseburger Royale | 15.75  

Rundburger, little gem, tomaat, bacon, kaas, 

gebakken ei, rode uiencompote, piccalilly 

mayonaise en friet 

Vegaburger | 15.75    

Vegaburger, little gem, tomaat, kaas, 

gebakken ei, rode uiencompote, piccalilly 

mayonaise en friet 

 

 

 

Pannenkoek | 6.50   
Kaas + 1.00    Spek + 2.00 

 

Mini Burger | 7.50 

Mini briochebol, runderburger, sla, tomaat, 

tomatenketchup en friet met mayonaise 

 

Spaghetti Bolognese | 5.00 

Met Parmezaanse kaas 

 

Kidsgerechten  

diner 

Woensdag, donderdag & zondag open van 9:30 tot 20:00u 

Vrijdag & zaterdag open van 9:30 tot 22:00u. 

De keuken is geopend tot 19:30u. De lunch is te bestellen tot 16:00u en 

vanaf 17:00u starten wij met de dinerkaart.  

Dieetwensen of allergieën? Geef het door bij je bestelling. 

 

 

Te  b es te l l e n  tot 1 9 : 3 0 u  

Tournedos  

b ijgerechten  

Vis van de dag | Dagprijs  

Klein of groot 


