Diner - v.a. 17.00 uur
VOOR

Soep van pomodori-tomaten met basilicum (vega)

6.00

Bamboemandje gevuld met dumplings met sesam-soja-chilidip (vega)

7.50

Rijke Caesar salade met gemarineerde kippendij, spek, parmezaan, ansjovis, ei, haricots verts,
croutons en knoflookdressing

9.50

Gevulde papadum met tonijnsalade, wasabimayonaise en wakame

10.50
9.50

Gamba’s piri piri uit de oven
Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, boerenkaas van Koopman, pijnboompitten en rucola

10.50

Mediteraanse charcuterie met olijven, aïoli en crostini’s

12.50

HOOFD
Pizza van Libanees brood met tomatensaus, mozzarella, gegrilde groenten, rucola (vega)

10.50

Pizza van Libanees brood met tomatensaus, mozzarella, chorizo, rucola

10.50

Pita falafal met hummus en knoflooksaus (vega)

10.50

Spiesjes van tonijn met groene kruidenolie

16.50

Verse vis van de afslag bij Den Oever, zie ons krijtbord

18.50

Turkse bol met Wagyuburger van Het Koeienhuis, soja en wasabi

14.50

Huisgemarineerde saté van kippendijen met pindasaus, kroepoek en krokante uitjes

14.50

Spare-ribs met jus van eigen marinade

15.00

Biefstuk 200 gr van de bbq met pepersaus

16.50

Ierse tournedos 150 gr van de bbq met groene kruidenolie

16.50

Runder bavette 200 gr van de bbq met aïoli

18.50

Runder ribeye 250 gr van de bbq met rode wijn saus

19.50

BIJ
Gemengde salade met huisgemaakte vinaigrette

3.00

Geroosterde seizoensgroenten

4.00

Pul huisgemaakte friet met mayonaise

3.50

Rozevalaardappelen uit de oven met rozemarijn en knoflook

4.00

Voor de kinderen

- v.a. 12.00 uur

Pizza Margherita

7.50

Kids Mix: kipnuggets, bitterballen, kaastengels, friet

7.50

Kip met patat en appelmoes

7.50

NA

- v.a. 12 uur

Merengue met gezouten caramel en vanille-ijs

6.00

Huisgemaakte slagroom chocoladetruffel met pistache-ijs

6.00

Blondie met bosbessen sorbet-ijs

6.00

3 bollen ijs met slagroom

6.00

3 stukjes kaas met crostinis, Oude kaas van Koopman De Weere (NL), Tallegio (IT), Bleu d’Auvergne (FR)

9.50

Combinatie dessert bestaande uit verschillende desserts, door de keuken samen gesteld, v.a. 2 personen

20.00

