#hmmmm

let's get started

Best steaks

Soep van de dag					DP
Goulashsoep						7.5
Stokbrood kruidenboter				4
Knoflookbrood 					5

Belgische blanc bleu steak 21
Aussie steak 			
22
Tournedos 			25
Filet mignon 300 gr.		
30
T-bone 500 gr.			
32

Diamanthaas
Malse runderhaas met rucola, parmezaan,

#sharing

zongedroogde tomaatjes, balsamico crème
en pijnboompitjes 			

#truffellicious

						

Filet truffel

Knabbel plankje
brood, aioli, tapenade, snijvlees, olijven

Club steak			

en zongedroogde tomaatjes 			11

Côte à l’os					 en wilde champignonmix

DP

Dry aged ribstuk vanaf 500 gr.
SAY CHEESE						6
NACHOS OVERBAKKEN MET KAAS,
CRÈME FRAÎCHE EN CHILISAUS 					

bovenstaande gerechten met naar keuze:
kruidenboter, pepersaus, stroganoffsaus,
Hongaarse saus of champignonroomsaus

NACHOS							8
NACHOS MET CHILI CON CARNE OVERBAKKEN MET KAAS.
CRÈME FRAÎCHE EN CHILISAUS					
champignonmix in verse knoflook 			
9
Gehaktballetjes in paprikasaus 			
9
Calamari 						8.5

#fortwo

Tapas plankje

Tournedos met rucola, truffel crème
27

#since1980

spareribs
best in town
22

brochettes

				

stokbrood, tapenades, olijven, nachos, chorizo kroketjes,
snijvlees, calamari en kippenpootjes 		15
					
Rundercarpaccio 					12
rundercarpaccio truffel				13
zalm carpaccio met verse roomkaas			
13
						
Jumbogarnalen 					
met geheime saus van de chef 			 13
coquilles met vissaus					12

#populair

Burrata

30					

(indien voorradig)

				

Heerlijke verse mozzarella gevuld met room,
olijfolie en cherry tomaatjes			
12
								
Meloen met serrano ham (SEIZOEN)			11
Kikkerbilletjes in roomsaus				14

Brochette mix					
spies met ossen- en varkenshaas met een champignonmix				
23
Brochette bief					
spies van stukjes hollandse bief en PEPERSAUS					
20
Brochette kip 					
				
spies van stukjes kipfilet EN STROGANOFFSAUS
				17

Salads
ZALM salade							
GEROOKTE ZALM, UI EN SPINAZIESALADE 							12
Chicken avocado salad 					
Groene salade met stukjes gegrilde kip en avocado 				15 		
Steak salad								
Biefpuntjes, paprika, ui en champignons 						
18		
			

DAGVERSE
VEGETARISCHE
GERECHTEN
VRAAG ONS
TEAM

Greatest hits

Burgers

Ouderwets lekker						24
‘
Spareribs, vleesspiesje, Kipfilet, ossenhaaspuntje,
mini hamburger, varkensmedaillon en stroganoffsaus

Classic Beef burger 								15
TruffeL beef burger 								17
met wilde bospaddenstoelen, rucola & truffelmayo				
Mozzarella burger 								13
Vega burger met mozzarella, tomaat, rucola, pesto & balsamico crème		

#meatlovers

Twin beef							24
Combinatie van gemarmerde steak
en zacht gegaarde sukade
smikkel potje							27
Stukjes ossenhaas in geheime saus vd chef				
						
Lamskoteletten 						27
omwenteld in verse knoflook
				
‘De Schnitzel van Kees Baggen’ 				
18
met een heerlijke Hongaarse saus 				
Oma’s potje 							19
Stukjes kipfilet in een roomsaus met champginons 			
Pasta la vista							18
Spaghetti, ossenhaas, rucola, parmezaan,
zongedroogde tomaatjes en truffelolie 			

#teamsfavourite

Pasta e basta		

				16

Spaghetti met stukjes Kip in een heerlijke
pomodorisaus		

Kids

					

tot 12 jaar

Frikandel of kroket 		
Kippenpootjes				
Twee mini kids burgers		
Kids spareribs (licht pittig)

#guestfavourite

Light and delicious
Zalmvlinder van de grill		
zeetong (INDIEN VOORrADIG)		

Jumbogarnalen
met geheime saus
van de chef 21

18
30

#bestof2018
Brochette vis 				
20
vis potje
Spies van coquilles en gamba’s
Verschillende visjes
met een heerlijke roomsaus 				
met een heerlijke saus 22

Around the world in one bite
Tapas vlees 										
Varkenskensmedaillon, biefspiesje, Kippenpootje, mini hamburger,
stukjes kip met roomsaus, gehaktballetjes in paprikasaus, spareribs,
rode paprika, olijven, aioli, nachos, mozzarella wrap & knoflookbrood 25
Tapas vis										
Zalm, coquilles, scampi's, gamba, visspiesje, calamari, vis papillot,
olijven, aioli, nachos, mozzarella wrap & knoflookbrood 			
25
					
#Helaas geen tapas wijzigingen mogelijk
											

#sharingiscaring
7
8
9
12

vraag ons team naar het lekkerste
wijntje of biertje bij uw gerecht!
#Wij geven één rekening per tafel

We serveren alle kids gerechten met frites

#DESIGNED BY EMMA PEROTTI

