
Luxe Starters
Runder carpaccio met huisgemaakte truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas €10,75
Vistrio van Hollandse garnalen, gerookte paling en zalm €11,75
Gamba’s Pil a Pil in hete knoflookolie €10,75

Bites & Tapas
Stokbrood voor 2 met huisgemaakte knoflookboter en alioli €5,75
Toasted pulled pork €7,50
Nacho’s met guacamole, salsa, en crème frâiche      €5,75
Pan Con Tomate €5,75
Bites plaatje voor twee €12,50
BBQ Chicken Wings met chilisaus €5,75
Crispy butterfly garnalen met een spicy knoflooksaus €5,75
Calamares €5,75

Soepen & Salades
Gegratineerde romige uiensoep €6,50
Gegrilde tomatensoep €6,50
Caesar salade met kip of crispy gamba’s €8,50
Balkan feta salade (Vega) €7,50

Luxe Steaks
Flame grilled Irish angus steak  €21,50
Canadian bavette steak van de lavagrill €21,50
Slow cooked short rib steak €21,50
T-bone steak (450 gram) *** €28,50
Hollandse biefstuk in roomboter gebakken met gebakken 
champignons €17,50
Tomahawk pork steak €17,50
Gevulde Kip Steak met romige kaas en rode port saus €17,50
Bloemkoolsteak (Vega) €15,50
Sauzen: Champignon, Peper, Knoflook, Stroganoff, Rode Port

Luxe Visgerechten
Kabeljauw met romige lemon dillesaus €18,50
Parmezaanse crusted zalmfilet met een knoflookboter saus €18,50
Gegratineerde black tiger gamba's €17,50
Gebakken Sliptongen €17,50



Burgers, Saté & Ribs
100% flame grilled Canadian beef burger met kaassaus
(200/400/600 gram) €14,50
100% plant vega beyond meat burger met kaassaus (Vega) €14,50
Kippendijen burger met kaassaus €13,75 
Home grilled kippendijen saté €14,75
Home grilled Irish angus steak saté  €15,75
Home grilled spareribs (keuze uit sweet, knoflook, spicy of bbq) €15,50

XXL Schnitzels
Westlandse schnitzel met champignons, uien en kaas €15,50
Boeren schnitzel met champignons/ui €14,75
Edelweiss schnitzel met satésaus €14,50
Gamba schnitzel met honing en chili €15,50
Hawaii schnitzel met kaas en ananas €14,50
Holsteiner schnitzel met gebakken eieren €14,50
Jaeger schnitzel met champignonsaus €14,50
Schnitzel met stroganoff saus €14,50
Wiener schnitzel met citroen €13,75

Fondue (min. 2 personen) €19,50
Fondue van vlees met vier sausjes en geserveerd met verse frites
Zwitsers kaasfondue met gebakken champignons, komkommer, 
paprika en stokbrood

Speciale Frites
(Extra in plaats van frites, ook als hoofdgerecht verkrijgbaar) 
Patatas brava’s €3,75
Parmezaanse frites met knoflook €4,25
Patat stoof pulled chicken, pork of veggie €5,25

Nagerechten €7,50
New York cheesecake
Strawberry cheesecake
IJshoorn met vanille ijs met een saus naar keuze (Cherry, chocolade, 
aardbei of karamel)
Limoncello dessert  

Warme (koffie) dranken €8,-
Irish/Mexican/Spanish/Italian/French/Irish Crème Coffee


