
STEL UW EIGEN MENU SAMEN VOOR

HOOFDGERECHT OF MAELTIJDSALADE

BREEKBROOD - VOORGERECHT 

SOEP VAN HET MOMENT
Variërende huisgemaakte soep

TOMATENSOEP
Vegetarische tomatensoep

KIP COCKTAIL € 10,50

€  5,50

€  5,50

€ 11,00ZALMTARTAAR
Tartaar van gesnipperde zalm, rode ui, lente ui,

komkommer en bieslook op een bedje van sla

Cocktail met kipreepjes, sla, ui en whisky-cocktailsaus

BROODPLANKJE
Breekbrood met aioli, tapenade en kruidenboter 

kl. €  4,50

PROEVERIJ VLEES * € 13,50
Seranoham, pulled pork en carpaccio

€  9,50RUNDERCARPACCIO
Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, rucola, spekjes,

zongedroogde tomaat, pijnboompitten en truffelmayonaise

gr. €  7,00

GAMBA’S IN KNOFLOOKOLIE € 11,00
Gepelde gamba's gebakken in pittige knoflookolie

PROEVERIJ VIS * € 13,50
Zalm, tonijn en gamba’s

NAGERECHT OF EEN VAN ONZE KOFFIES

* Meerprijs van € 2,50 bij het 3-gangen menu



Gebakken zalmfilet met bearnaise saus

ROSMAELEN BURGER

VEGETARISCHE BURGER 

Angus burger met gebakken ei, sla, gebakken ui,   

cheddar kaas, bacon en barbecuesaus200 gram: Ook mogelijk met stroganoffsaus

KOGELBIEFSTUK PEPERSAUS € 21,50

SATE VAN DE HAAS € 16,00
Gemarineerde varkenshaas met satésaus,  

TWEE GEGRILDE KIPSPIEZEN € 16,00

kroepoek, taugé, atjar en gebakken uitjes 

Biefstukpuntjes op oosterse wijze met paprika, 

champignons, prei, lente ui, sesamzaadjes, 
taugé, chilipepers, knoflook en sojasaus

€ 22,00

JALAPEÑO BURGER
Angus burger, jalapeño pepers, sla, gebakken ui,   

cheddar kaas, tomaat en guacamole

Groenteschijf met tomaat, komkommer,
sla, kaas, ui en tomatenketchup

OOSTERSE BIEFSTUKPUNTJES 

ZALMFILET

€ 16,00

€ 15,75

VISPANNETJE

€ 21,00

FISH & CHIPS
Twee gefrituurde lekkerbekjes met ravigottesaus

SCHNITZEL STROGANOFFSAUS

€ 21,00

TONIJNSTEAK € 21,50

Diverse gemarineerde vissoorten zoals koolvis,

Ook mogelijk met pepersaus

Tonijnsteak met zeewiersalade en wasabi mayonaise

Vanilleroomijs met discodip en slagroom

KINDERIJSCOUPE €  4,00

Vanilleroomijs met warme kersen en slagroom

VANILLE IJS MET WARME KERSEN €  7,50

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom

DAME BLANCHE €  7,00

KAASPLANKJE * € 12,00

Custard van room met gebrande suikerlaag

CRÉME BRÛLEE €  7,00

LAVA CAKE €  7,50
Warm chocoladetaartje, vanilleroomijs en slagroom

Frietje met mayonaise en appelmoes.

Keuze uit: frikandel, kroket of chicken tenders(4)

KINDERMENU €  6,50

€ 16,00

€ 16,00

€ 14,00

kroepoek, taugé, atjar en gebakken uitjes

Gemarineerde kipfilet met satésaus,  

zalm, kabeljauw, gamba’s en gebakken groenten Nougatino ijs met slagroom

NOUGATINO IJS €  7,75

OOK IS HET MOGELIJK OM TE KIEZEN UIT ONZE

Geserveerd met friet en mayonaiseGeserveerd met friet en rauwkostsalade

SURF & TURF € 23,50
Combinatie van kogelbiefstuk en gamba’s

GAMBA’S IN KNOFLOOKOLIE € 19,50
Gepelde gamba's gebakken in pittige knoflookolie

IJsmacaron, sorbet ijs en chocololly

DESSERT TRIO €  9,75

GEBAKSVITRINE OF VOOR EEN VAN ONZE KOFFIES

Diverse heerlijke kazen

* Meerprijs van € 2,50 bij het 3-gangen menu


