
dagkaart  van 12.00 tot 16.00 

soepen
Geserveerd met biologisch brood en boter

-  tom kha kai, licht pittige Thaise 

 kokossoep met kip en sereh  6,75

-  Licht gebonden diepenveense mosterdsoep 

 met krokante spekjes  5,95

fl ammkuchen
Traditionele Elzasser pizza met fl interdunne 

bodem van knapperig brooddeeg

-  elzas traditioneel met crème fraiche, 

 uien, bieslook en spekjes 9,95

-  fi sch met crème fraiche, gerookte 

 forelfi let, augurk, ui en kappertjes 9,95

-  caprese met tomaat, mozzarella, pesto, 

 pijnboompitjes, basilicum en balsamico   9,95

foccacia
Onze Italiaanse  ‘tosti’ gemaakt van vers gegrild 

Foccacia brood 

-  classic met Coppa Nostrana, tomaat en 

 Parmezaanse kaas 6,50

-  spicy tuna met tonijn, blauwe kaas, 

 wasabi-mayo en lente ui 8,-

-  chicken bacon met grilde kip, crispy 

 bacon, groene kruiden salsa en crème 

 fraiche         8,50 

-  caprese met mozzarella, basilicum pesto 

 en tomaat 8,-

-  salmone met crème fraiche, gerookte 

 zalm en avocado 9,50

broodjes
Keuze uit biologisch spelt wit of boerenbruin 

-  geitenkaas, rode biet, appel, zongedroogde 

 tomaat, walnoot en honingdressing 10,-

-  rundercarpaccio, rucola, pijnboompitjes, aceto-

 dressing en Parmezaanse kaas  9,50

-  gerookte zalm, avocado, kappertjes, rode ui, 

 frisse sla en kruidendressing 10,50

salades
Geserveerd met biologisch brood en boter

(*) Salades zijn ook als vegetarisch te bestellen

-  frisse zomersalade met quinoa, avocado, tomaten, 

 Goji bes en gerookte kip(*)   13,50

-  nicoise 2.0 van gegrilde tonijn, haricots verts, 

 olijf, tomaat, sjalot, ansjovis en ei  14,-

-  salade geitenkaas, walnoten, crispy van bacon 

 en honingdressing (*)  12,50

-  salade met gerookte zalm, rode ui, kappertjes 

 en groene kruidendressing    13,50

-  carpaccio salade, pittige slamix, pijnboompitjes 

 en aceto-dressing  en Parmezaanse kaas  12,50

-  hawaiiaanse poké bowl met gerookte zalm, 

 sashimi van tonijn, avocado, tomaat, radijs  15,-

warme lunch

-  zonnig uitsmijter van 3 eieren met ham, spek, 

 ui, tomaat en kaas 9,-

-  2 van dobben kroketten met Diepenveense 

 mosterd, Frites of brood 8,50

-  huisgemaakte burger met tomaten tapenade, 

 oude kaas, crispy bacon, piccalilly, gefrituurde 

 uienringen en frites   14,50

-  saté van kippendijen, seroendeng, atjar tjampoer 

 en kroepoek met brood of frites  15,-



avondkaart vanaf 17.00 

desserts

-  kaasplank met 3 soorten kaas en 

 passend garnituur 9,50

-  millefeuille met room, frambozen 

 en vlierbloesem 9,50

- chocolademousse van witte en donkere 

 chocolade, blauwe bessen en stracciatella ijs  8,50

-  crème brulée van koffi e geserveerd met 

 een coffee-crunch 8,-

- dame blanche, klassieker van vanille ijs 

 met warme chocolade saus  8,50

  

 

voorgerechten
Alle voorgerechten serveren we met biologisch brood, 

boter en olijfolie 

(*) vegetarisch of als zodanig te bestellen 

-  nicoise 2.0 met gegrilde tonijn, olijven, haricots 

 verts, tomaten, ei , sjalot en ansjovis 11,50

-  steak tartaar geserveerd met zacht gegaarde 

 eidooier en huisgemaakte ketchup   10,50

-  gerookte zalm, avocado, kappertjes, rode ui 

 en groene kruidendressing  12,50

-  rundercarpaccio, aceto-dressing, rucola, 

 pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 11,-

-  tom kha kai, licht pittige Thaise kokossoep 

 met kip en sereh (*) 6,75

-  Licht gebonden diepenveense mosterdsoep 

 met krokante spekjes (*) 5,95

-  hawaiiaanse poké bowl met gerookte zalm, 

 sashimi van tonijn, avocado, tomaat, radijs (*)  12,50

hoofdgerechten 

De hoofdgerechten zijn voorzien van een passend, 

seizoensafhankelijk groente garnituur. Daarnaast 

serveren wij per tafel een frisse salade en frites

(*) vegetarisch of als zodanig te bestellen 

- Saté Zonnig van kippendijen met gado gado, 

 atjar tjampoer, seroendeng en kroepoek   17,50

- Tajine van Marokkaanse groente stoof, 

 vijgen en Couscous (*) 18,-

-  Kabeljauw op de huid gebakken met een 

 tomaten antiboise 23,50

-  Gegrilde Runderentrecote (250 gr) 

 met peperboter 26,50

-  Spaghetti met Gamba’s, lente ui, peterselie,

  knofl ook, citroen en boter 20,-

-  Tournedos met krachtige jus en paddenstoelen 

 (als ‘Surf en Turf’ € 5,- extra) 27,50 
-  Zeetong in roomboter gebakken met peterselie, 

 citroen en passend aardappelgarnituur  32,50

-  Frisse Zomersalade met quinoa, avocado, 

 tomaten, Goji bes en gerookte kip (*)  17,-

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, 

vraag gerust bij ons personeel om informatie


	80x p2.pdf
	50x p3

