
 

STARTERS 

Soepen 

 
 

Broodplankje  (v)        6.5 
Vers afgebakken brood met aioli, tapenade en humus. 

Carpaccio van gepekelde runderlende      9.5 
Dun gesneden runderlende met truffelmayonaise,  
radijsjes en d’Olle Griezekaas 

Steak Tartaar         10.5 
Fijngesneden diamanthaas met een tapenade van cornichons,  
rode ui en kappertjes geserveerd met truffelmayonaise 

Drie bereidingen van biet  (v)       8 
Gepofte rode biet, zoetzure chochia biet en gerookte gele biet.  

Flaming Gamba’s        8.5 
Gamba’s gebakken met Spaanse pepers en knoflook.  
Afgeblust met witte wijn en geserveerd met een brandende pepergel. 

Gravad Lax         9.5 
Koud gegaarde zalm met dille, geserveerd met een salade  
van Granny Smith-appel, avocadocrème en limoen.  

 

 

 

Oosterse PompoenSoep (v)       6.5 
Geserveerd met brood 

Dagsoep         6.5 
Wisselende soep geserveerd met brood. 

 

 

 

 

 

 



 

hoofdgerechten 

 

 

 

Tournedos         21 
Gebakken tournedos met een jus de veau 

Tournedos Bali         21 
Gebakken tournedos in een Bali-jus met sambal.  

Parelhoen         17 
Geserveerd met zoetzure groentes en een saus van  Demi-clace 

Drie mini burgers        13.5 

Runder hamburgers met kaas en bacon op een klein broodje 

Rendang         17 
Licht pittig gegaard Indonesische stoofpotje van rundvlees  
geserveerd met rijst en zoetzure groenten. 

Falafel (v)         14 
Falafel van kikkererwten geserveerd op een pitabroodje met rode ui,  
paprika en yoghurtsaus.  

Risotto van Bospaddenstoelen  (v)      14 
Italiaans rijstgerecht geserveerd met diverse soorten paddenstoelen  
en d’Olle Griezekaas. 

Vis van de Dag        Dagprijs 
Wisselend visgerecht geserveerd met verse groenten  
en een hollandaisesaus.  

Flaming Gamba’s        16 
Acht gebakken gamba’s met Spaanse pepers en knoflook.  
Afgeblust met witte wijn geserveerd met een brandende pepergel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

bijgerechten kindermenu 

desserts 

bijgerechten 

Patatas Bravas         3 
 
Geserveerd met pittige rode saus 

Verse frieten         3 

Geserveerd met brander mayonaise 

Frisse salade         3 

Verse groenten         3 

 

Kindermenu 
 

Runderburgertje        8 

Geserveerd op een broodje met frietjes en een frisse salade 

Vis van de dag         9 

Visfiletje geserveerd met frietjes en een frisse salade 

 

 

 

 

Kaasplankje          12 
Wisselende kazen geserveerd met vijgenbrood en uienchutney. 

Moelleux         7.5 
Chocolade lava-taart met verse aardbeien en vanille-ijs. 

Panna cotta van passievrucht        6.5 
Geserveerd met een quenelle van witte chocolade mousse 

Wisselend huisgemaakt gebak               V.a. 3.5 
Dagelijks wisselend huisgemaakt gebak 

 

 



 

smoothie lunchgerechten 

 

   

 

 

Club sandwich                                      10.5 

Salade van kip geserveerd met een gebakken ei, spek ,tomaat, komkommer 
en basilicum mayonaise  (met frites + € 3,50) 

Broodje gepekelde runderlende       9 
Dun gesneden runderlende met truffelmayonaise, radijsjes  
en d’Olle Griezekaas op een broodje.  

Broodje Steak Tartaar        10.5 
Fijngesneden diamanthaas met een tapenade van cornichons,  
rode ui en kappertjes geserveerd met truffelmayonaise 

Broodje Humus (v)        7.5 
Humus gemaakt van kikkererwten met gegrilde groente  
en zongedroogde tomaat 

Broodje Zalm         9 
Koud gegaarde zalm met dille, avocadocrème en limoen.  

Geitenkaas Salade (v)        10.5 
Salade geserveerd met geitenkaas, dungesneden rode bieten,  
Granny Smith-appels, zoetzure rode ui en een balsamico dressing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warme lunchgerechten 

 

 

 

 

Soep van de Dag         6.5 
Wisselende soep geserveerd met brood. 

Hot Chicken Bun         6.75 
Pittig worstje van kip op een bruine bun geserveerd met rode ui, coleslaw, 
jalapeño en basilicummayonaise. 

Runderburgers                       11.25
  
Kleine runderburgers geserveerd met rode ui, kaas en spek. 

Flaming Gamba’s                      12.5
  
Zes gebakken Gamba’s  met Spaanse pepers en knoflook,  
afgeblust met witte wijn geserveerd met brandende pepergel en brood.  

Uitsmijter GUsto  ( Met toevoeging runderlende +€2)   7.5 

Drie gebakken eieren geserveerd met ui, champignons en bechamelsaus 

Uitsmijter ham/kaas         7.5 

Drie gebakken eieren geserveerd met ham en kaas 

Twee kroketten                      7.5 

Geserveerd op wit- of bruin brood met grove mosterd.  

Tosti          5.5 

Ham en kaas. 

Tosti Caprese         6.5 

Tomaat, mozzarella en basilicum 

Mexicaanse Quesadilla        7 

Wraps geserveerd met kip en tomaten salsa 

 

 



 
 


