
ETEN & DRINKEN

Menukaart



VOORGERECHTEN:

Krabsalade,komkommer, avocado, limoen, zeesla € 4.50 € 12.50

Witte bonen , tomatengelei, mozzarella, shiso € 4.50 € 9.75

Gerookte makreel, Griekse yoghurt, rode bieten dressing € 4.50 € 10.25

Zalm dun gesneden, courgette frieten gegrild, hüttenkäse € 4.50 € 11.25 

Bladerdeeg, roomkaas truffel, abrikoos, Zwarte woud ham € 4.50 € 9.75

Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas € 4.50 € 11.25

Soep van de dag € 3.50 € 6.75

Gebakken gamba’s in look, met frisse salade € 4.50 € 12.50

HOOFDGERECHTEN:

Varkensfilet gegrild, humus, doperwt, paprika gepoft € 7.50 €  17.50

Sukade, runderbouillon, bouquet, kaneel € 7.50 €  19.75

Heekfilet, couscous, tomaat, prei, Noorse garnalen € 7.50 €  18.50

Trio vlees  € 21.50

Proeverij van vis: verschillende vissoorten, dagvers aanbod  € 21.50

Pasta met zeevruchten  € 17.50

siDEDisHEs:

Frietjes met mayonaise                                                                €  €   3.75                                                               

Salade  €   3.75

Brood met dip                                                      €   3.25

Onze menukaart bestaat uit kleine gerechtjes en traditionele voor- en 

hoofdgerechten. Wanneer U voor kleine gerechtjes kiest kunt U per gang 

twee gerechtjes per persoon kiezen (twee voorgerechtjes of twee hoofd-

gerechtjes) en evt. garnituur. Zes kleine gerechtjes zijn een volwaardig 

tweegangen menu. Wanneer U van proeven houdt en verrast wil worden 

kiest U voor het hiernaast beschreven Menu Blauw.

Klein    Voorgerecht

Klein  Hoofdgerecht

U kunt a la carte en menu blauw alleen per tafel bestellen.
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MENU BLAUW € 27.50

Geïnspireerd door de Mediterrane en Aziatische landen, 

samen tafelen samen delen !

 

Proeven van 15 gerechtjes die goed combineren.

De samenstelling verandert regelmatig.

In 3 gangen geserveerd, afsluitend een verrassings dessert.

 Voor gasten die geen vlees noch vis eten serveren we bij 

menu Blauw voor- tussen- hoofdgerecht.

Deze worden gelijk met de gangen van het menu geserveerd.

Vegetarisch voorgerecht    € 9.75

Vegetarisch hoofdgerecht    € 17.50

 

Kinderen: 
Vis, vlees of snack met friet mayo en salade € 8.50

Kinderdessert    2 soorten ijs met slagroom € 4.50 

NAGERECHTEN:

Vanille ijs, slagroom, chocolade saus € 6.75

Pannenkoekjes, slagroom, vanille ijs, warm rood fruit. € 6.75

Vers fruit, sorbetijs € 6.75

Kaas selectie met passend garnituur € 9.75

Dessert van de chef € 6.75

U kunt a la carte en menu blauw alleen per tafel bestellen.



WARME DRANkEN
Koffie   € 2,00
Cappuccino   € 2,25
espresso   € 2,00
latte mach.   € 2,50

decafé  € 2,25 /  € 2,50
warme choco. € 2,50 /  € 3,25
thee   € 1,90
verse muntthee   € 2,75

kOFFiE spECiAAL:
Spanish koffie-tia maria-slagroom € 5,50
French koffie-grand marnier-slagroom € 5,50
Irish koffie-Jameson-slagroom € 5,50
Italian koffie-amaretto-slagroom € 5,50
Blauw koffie-amarula-slagroom € 5,50
Baileys koffie-baileys-slagroom € 5,50
Greek koffie-kum quat-slagroom € 5,50
Mexican koffie-kahlua-slagroom € 5,50

cola/sinas/
cassis/sprite  € 2,20
CH blauw/CH rood/
spa groen  € 2,20
nestea/lipt green/
rivella/tonic  € 2,35
a’sap/jus/bitterlemon/
tom,sap  € 2,35
chocomel/fristi € 2,35
melk € 1,85
vers sin, sap  € 3,50
CH rood/blauw 
500 ml  € 3,50
CH rood/blauw 
1000 ml  € 5,00

BiEREN
jupiler  € 2,00
Hertog Jan bockbier/
lente bok  € 2,75
Hoegaerde 
wit/rosé  € 3,00
Leffe dubbel  € 3,00
palm 2,75
alc, vrij bier  € 2,50
Qua tripel  € 3,50 

WiJNEN  pER GLAs
Sauv, blanc  € 3,50
chardonnay  € 3,50
moezel  € 3,00

prosecco  € 5,00
cab, sauv,  € 3,50
tempranillo  € 3,50
rosé  € 3,50

jonge jen,  € 2,25
oude jen, € 2,25
schrobbeler  € 2,25
apfelkorn  € 2,25
korenwijn  € 2,25
jagermeister  € 2,50
Bacardi  € 3,50
wodka  € 3,50
gin  € 3,50
tequila  € 3,50
sambuca  € 4,25

LikEUREN
frangelico  € 4,75
safari  € 3,10
pisang ambon  € 3,10
malibu  € 3,10
passoa  € 3,10
boswandeling  € 3,10
southern
comfort € 4,00
licor 43  € 4,00
kalua  € 4,00
dom  € 4,00
limoncello  € 4,00

tia maria  € 4,25
amarula  € 4,25
baileys  € 4,75
cointreau  € 4,75
gr, marnier  € 4,75
drambuie  € 4,75
apricot  € 4,75
port rood/wit  € 3,50
oude port  € 5,25
sherry  € 3,50
martini wit  € 3,75
martini rood € 3,75
campari  € 3,50
 
WHiskY
ballantines  € 4,75
jameson  € 4,75
johnny walker 
rood  € 4,75
jack daniels  € 5,25
glenfiddich  € 4,75
chivas regal  € 6,25
  
COGNAC
Joseph Guy  € 4,75
Remi Martin 
vsop  € 6,50
hennesy vsop  € 6,50
calvados  € 6,00
armagnac  € 6,00
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kOUDE DRANkEN:
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Wijnkaart



WiTTE WiJN

CROix D’OR BLANC sAUViGNON BLANC (huiswijn) €  17,50
Vin de Pays d’oc, Frankrijk

De wijn heeft een heldere kleur met enige tinten van groen, 
In de smaak overheerst vooral steenfruit, een beetje vijgen en een 
hint van groene peper. Lekker fris!

CROix D’OR BLANC CHARDONNAY-TERRET (huiswijn) €  17,50
Vin de Pays d’oc, Frankrijk

De wijn heeft herkenbaar Chardonnay in de neus, met een frisse tint:
stevig in de mond. Frisse afdronk met een klein bittertje.

HOJA sANA BiANCO €  17,50
La Mancha Spanje

De wijn bezit veel fruit en heeft een geur die zacht is 
en zeer zuiver, Een mooie balans in zuren geven de wijn 
een aangename frisheid.

piNOT BLANC €  22,75
F,E, Trimbach, Elzas

Verrekkelijke wijn met een innemend aroma van lentebloesem,
Levendige, frisse smaak. Heerlijk droog.

sAiNT-VERAND L’ABEiLLE BLANCHE €  24,75
Joseph Brouhin Bourgogne

Saint Veran heeft een mooi gouden kleur met groene reflecties. 
De wijn bezit veel fruit, een neus vol bloemen en verfrissende aroma’s,

TRUMpETER CLAssiC, UNOAkED CHARDONNAY €  19,00
Familia Rutini Wines, Argentinië

De wijn bezit veel fruit en heeft een geur die zacht is en zeer zuiver, 
Een mooie balans in zuren geven de wijn een aangename frisheid.
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ROsE

DiEpE GRONDE ROsé (huiswijn) €  17,50
Zuid Afrika

Rosé wijn met een fruitige afdronk, Een expressieve geur met impressies
van granaatappel en bessenfruit. Een droge elegante smaak met veel sap 
en een mooie frisheid.

HOJA sANA ROsATO €  18,50
La Mancha Spanje

De kleur van de wijn is intens rosé, De wijn heeft een nadrukkelijk 
fruitige aroma van frambozen en kersen. Gekoeld is deze wijn 
geschikt voor iedere gelegenheid.

MOUssERENDE WiJNEN

pROsECCO BRUT €  21,50
Borgo San Leo, Italië

Deze prosecco is zacht bruisend, bloemig van geur, 
fris en een beetje zoet van smaak.

CHAMpAGNE BRUT pREMiER € 45,00
Louis Roederer (0,38 ltr,)  €  25,00

Absolute top champagne met elegante, fijne mousse met een
mooie droge en langdurende smaak impressie. Gevolgd door 
een verrukkelijke afdronk. Een belevenis! 
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RODE WiJN

CROix D’OR ROUGE, CABERNET sAUViGNON (huiswijn)  €  17,50
Vin de Pays d’oc, Frankrijk

Krachtige vlezige smaak van donker fruit, kruiden 
en hints van vanille. Culinaire wijn.

HOJA sANA TiNTO (huiswijn) €  17,50
La Mancha Spanje

Een biologisch gecertificeerde wijn gemaakt van de 
tempranillo druif, met Intense aroma’s van kersen en bosvruchten.
De wijn is vol en heeft een lange afdronk,

CABERNET sAUViGNON €  19,75
Villa Don Carlos Chili

De wijn heeft een krachtige geur van zwarte bes, cederhout 
en vanille tonen. Het is een op fust gelagerde karaktervolle 
en robuuste wijn.

TRUMpETER CLAssiC MERLOT €  20,50
Familia Rutini Wines Argentinië
Trumpeter Classic is een elegante rode wijn, mooi in balans
en soepel en aangenaam om te drinken. 

CôTEs DU RHôNE ROUGE €  23,75
E, Guigal Rhône

Deze voortreffelijke wijn is markant van kleur met een intens fruitige 
en kruidige geur. De smaak is vol en breed, een rijpe, ronde wijn met 
soepele tannines,

CHâTEAU DURAND MOREAU € 23,25
Puisseguin Saint Emilion, Bordeaux 

Dieprood van kleur met aroma’s van hout, kruiden en specerijen,
In de smaak velegant, krachtig en toch soepel. 
De afdronk is vol en stevig met lengte,


