
SALADES
SALADE HAVANA 16,50
kruidige kalkoenfilet, ui, 
pecorinokaas en een caesardressing

SALADE CARPACCIO 17,75
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, 
spekjes en truffelmayonaise

SALADE CHÈVRE  16,50
gegratineerde geitenkaas, uitjes, 
en een honing-tijmdressing  
 
SALADE TONIJN 16,50
huisgemaakte tonijnsalade, ui 
en een rode wijndressing

YELLOW FIN TUNA (200GR) 19,75
een rosé gegrilde tonijn en 
een verse pestodressing

BUDDHA BOWL VEGAN  17,75
met quinoa, granaatappel, 
noten en een muntdressing

SALADE OSSENHAAS 19,75
gebakken ossenhaaspuntjes, 
ui en een teriyakidressing   

VISSALADE 21,00
met gerookte zalm, gerookte
forel, hollandse garnaaltjes en een 
appeldressing

LEKKER BIJ DE SALADES

ZOETE AARDAPPEL FRIET 4,00
met Parmezaanse kaas  

VOORGERECHTEN
CARPACCIO 12,50
met Parmezaanse kaas, ui,  
pijnboompitjes, spekjes,  
kappertjes en truffelmayonaise

ZALM CHEESE CAKE 12,50
met een bodem van roggebrood  

PORTOBELLO VEGAN  9,25
gevuld met veganistische roomkaas 
 
MINI KAASFONDUE 9,50
met stukjes brood 

FOOD 
FOR YOUR 

SOUL

HAPPINESS IS
LICKING 
THE SPOON

BELANGRIJK: 
Voordat u gaat bestellen vragen  
wij uw begrip voor onderstaande 
 aandachtspunten:

•  Het is helaas écht niet mogelijk om  
van de kaart af te wijken

•  Bij flinke drukte is de wachttijd vaak 
langer dan een half uur

•  We rekenen onze tafels in één keer af, 
dus dat betekent één rekening per tafel

•  Onze gerechten kunnen allergenen 
bevatten. Heeft u speciale wensen,  
laat ze ons weten!

• Gerechten met  teken zijn vegetarisch

• U kunt deze gerechten de hele dag bestellen

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, wilt u zoete aardappel friet in plaats 
van frites dan extra kosten € 2,00.

ALLERGISCH?
Al onze gerechten worden in dezelfde keuken bereid, waarbij we ook rekening houden 
met dieetwensen. Volledig vrij van allergenen kunnen we niet garanderen.

WE’RE HUNGRY, 
WHAT’S FOR

DINNER?

VLEESGERECHTEN
TOURNEDOS  24,75
met de keuze uit een stroganoffsaus  
of een bruine pepersaus

SALTIMBOCCA 22,50
kalfsfilet met rauwe ham en  
salie geserveerd met een marsalasaus

SPECIALITEIT 
VAN DE DAG

VIS VAN DE DAG DAGPRIJS
VLEES VAN DE DAG DAGPRIJS

BURGERS
BLACK ANGUS BURGER 16,50
met cheddar kaas, gebakken 
rode ui en augurk

ZALMBURGER 17,50
met pesto

POMPOENBURGER VEGAN  16,50
met een avocadomousse 

PLATESERVICE
SATÉ  17,50 
saté van kippendijen met een pittige 
pindasaus en zoetzure komkommer

FISH & CHIPS 17,50
kibbeling van kabeljauw met 
remouladesaus en een frisse salade

VARKENSSCHNITZEL 17,50
met een frisse salade

VISGERECHTEN
DORADE 21,50
een hele Dorade met kruidenolie
uit de oven

HEILBOTFILET 23,00 
met een citroensaus

VEGETARISCH
GROENTESPIES  18,25
Met courgette, paprika, ui en
champignons

RENDANG VEGAN  18,25
van Jackfruit geserveerd 
met gele rijst en kimchi

KIDS
VOOR DE KLEINTJES! 6,50 
kroket, frikadel, kaassoufflé of  
kibbeling, geserveerd met frites,  
mayonaise en appelmoes

TOMATENSOEP  3,50
mini-kopje huisgemaakte  
tomatensoep 

SPAGHETTI BOLOGNESE  7,50


