
Vissoep  
met gamba’s | 8,50  
 
Franse uiensoep *V 
met gegratineerde broodcrouton | 7,50 
 

 
Carpaccio salade 
Rundercarpaccio, pecorino kaas, pitten 
mix, zongedroogde tomaatjes, 
kapperappeltjes,  gemengde sla en 
truffelmayonaise | 15,5 
 
Salade warme geitenkaas *V 
Warme geitenkaas, gebakken spek, pitten 
mix, peer, gemengde sla en balsamico-
aardbeien dressing | 15,5 
 

 
Pulled Chicken 
met gemengde sla, cheddar, avocado en 
siracha- limemayonaise | 12 
 
Rundercarpaccio  
pecorino kaas, zongedroogde tomaatjes, 
kapperappeltjes rucola en 
truffelmayonaise | 9,5 
 
Warme geitenkaas *V 
met rucola, uitgebakken spek en 
balsamico-aarbeien dressing | 9,5 
 
Warme brie 
met rucola, walnoten en honing | 9,5 
 
Gezond 
met ham, kaas, gemengde sla, 
komkommer, tomaat en mayonaise | 8,5 
 
Tosti’s 
Tosti Ham Kaas | 6,50 
 
 
*V Vega mogelijk 
 
 

 
 

Uitsmijter 
3 eieren, ham, kaas en/of spek | 10 
 

 
Classic Burger *V met rode ui, augurk, 
rucola, burgersaus en friet | 12,5 
 
Truffelburger *V met gesmolten Old 
Amsterdam, champignons, 
gekarameliseerde uitjes, rucola, 
truffelmayonaise en friet | 16,5 
 
Bacon Brie burger met bacon, brie, 
gekaramelliseerde ui, augurk rucola, 
Honing BBQ saus en friet | 16,5 
 
Ierse Pubburger met gesmolten Irish 
cheddar, gebakken spek, rode ui, 
augurk, rucola, siracha- 
limemayonaise en friet | 16,5 

 

 
2 Rundvlees kroketten van 
Kroketterij de Bourgondiër met 
Zaanse mosterd | 10,5 
 
2 Kaas kroketten van Van Geloven 
met chilimayonaise | 11,5 

 

Pulled Chicken  van gekruide 

kippendijen, rode paprika, 

coriander, bosui, gesmolten 

cheddar, en sirasha- lime 

mayonaise | 13,5 

 

Vega Mushroom met 

champignons, spiegelei, bosui 

gesmolten cheddar en 

truffelmayonaise | 11 

 

Gamba’s in lookroom met bosui 

en geraspte pecorino kaas | 13,5 

 

 

 

 



 
Vissoep 
met gamba’s | 8,5 
 
Franse uiensoep 
met gegratineerde broodcrouton | 7,5 
 
Rundercarpaccio 
met kruidenolie, zongedroogde tomaatjes, 
olijven, zeezout, geraspte pecorino kaas en 
truffel mayonaise | 12,5 
 
Bieten carpaccio 
met geitenkaas, komkommer, tomaat, 
gemengde salade, walnoot en balsamico 
aardbeiendressing | 9,5 
 
Gamba’s 
in lookolie met brood | 14,5 
 
Brood met kruidenboter | 2,5 
 
 

 
Biefstuk pepersaus 
met warme lente groenten, aardappelgratin 
en  
friet | 24,5 
 
Bavette BBQ-rub met chimichurri 
met warme lente groenten, aardappelgratin 
en  
friet | 22,5 
 
Saté ajam, 
met krokant gebakken uitjes, seroendeng, 
atjar, satésaus en friet | 19,5 
 
Surf & Turf, steak en gamba’s met 
kruidenboter, chimichurri of pepersaus, 
warme lente groenten, aardappelgratin en 
friet | 27,50                              
 
Zeewolf met gamba’s in wittewijnsaus, 
met warme lente groenten, aardappelgratin 
en friet | 24,5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Verse aardbeien 
Aardbeien, vanille ijs en slagroom | 8,5 
 
Dame Blanche    
   
Vanille ijs, warme chocoladesaus, Bastogne 
kruimels, kletskop en slagroom | 8,5 
  
  
Lava cakeje  
Warm chocolade cakeje met zachte 
chocolade  
kern, witte chocolade ijs, aardbei en 
amandelschaafsel | 9,5 
 
Wafel warme kersen en vanille ijs 
Warme Brusselse wafel met vanille ijs, warme 
zoetzure kersen en slagroom | 7,5 

 
Ierse Pubburger met gesmolten 
Irish cheddar, gebakken spek, rode 
ui, augurk, rucola en siracha-lime 
mayonaise | 19,5 
 
Truffelburger met gesmolten Old 
Amsterdam, champignons, 
gekarameliseerde uitjes, rucola en 
truffelmayonaise | 19,5 
 
Bacon Brie burger met bacon, 
brie, gekarameliseerde ui, rucola 
en honing BBQ saus | 19,5 
 

 


