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STARTERS
Crispy knoflook brood met champignon saus €6.50

Nachos €5,75
Stokbrood voor twee €5,75

Tapas plaat voor twee €12,50
Hollandse garnalen cocktai l met gerookte zalm€9,75

Runder- of vega bieten carpaccio met truffel ,
mayonaise en Parmezaanse kaas €10,75

Gamba's Pi l a Pi l (in ol i jfol ie gebakken gamba's met
knoflook en Chil i €10,75

Huisgemaakte tomatensoep €6,50
Huisgemaakte romige uiensoep €6,50

Gri l led chicken of gebakken gamba salade €7,50
 
 
 
 

Vraag ook naar onze special van de week.
Kijk ook eens naar onze All you can Eat kaart .
Tradit ioneel bieden wij ook onze fondue aan.

 
 



 
STEAKS

Onze steaks en burgers worden gegri ld op houtskool en lavastenen

Austral ische bavette steak €21,50
Hollandse biefstuk met jus en champignons €17,50

Brazi l iaanse Picanha steak met saus naar keuze €22,50
Special marbled runder entrecote met saus naar keuze €25.50

Irish angus steak met saus naar keuze €21.50
Gevulde Kipfi let met cream cheese en saus naar keuze €17,50

Keuze uit : champignon-, peper-, warme knoflook-, stroganoff-, port- , kaassaus 
of kruidenboter en gebakken uitjes

 
 

BURGERS&RIBS&SATE
Spareribs, keuze uit sweet, knoflook, spicy of bbq €15,50

Austral ische Angus 29 burger €15,50
Vegetarische beyond meat burger €15,50

Irish Angus steak saté € , 16,50
Kippendijen saté €15,50

 
 

VIS
Crispy Parmezaanse zalmfi let €18,50

Knoflook Chil i gamba's met gewokte groente €16,50
Drie gebakken sl iptongen €17,50

 

  SPECIALE FRIETEN
    A ls extra ipv friet of als hoofdgerecht             

  
 Parmezaanse friet                          €4,25
   Pulled pork bbq stoof frirt            €5,25
   Pulled chicken bbq stoof friet        €5,25 
   truffel saus friet                          €4,25
   Patatas brava's met Spaanse 
   saus en aliol                               €3,75

 

SCHNITZELS XXL
Keuze uit de klassieke varkens- of kipschnitzel
Westland- champignon ui en 
kaas                                   €15,50
Boeren- champignon en ui      €14,75
Edelweis- sate saus               €14,75
Gewokte gambas                 €15,50
Hawaii- Kaas en ananas        €14,75
Holsteiner- gebakken ei          €14,75
Jaeger- Champignon saus      €14,75
Engelse- peper saus              €14,75
Stroganoff                          €14,75
Franse- met brie en honing    €14,75
Wiener                              €14,50
Mediterraanse met aioli.        €14,75


