
Salades: 

Lentesalade                                                                        14,5
gegrilde groenten | pistache | blauwe geitenkaas | chips van 
piccalilly | zoetzure dressing van grove mosterd en bosbessen 

Salade met ossenhaaspuntjes                                         15,8
ossenhaas | groente spirelli | pijnboompitjes | cajun mayonaise

Caesarsalade                         16,5 
kip | bacon | croutons | Caesar dressing (+supplement 
gamba’s 3,5)

Vegan Burger   16,-  
onze eigen signature Vegan burger | aceto shallots | pickles | 
smoked BBQ-saus | salsa on the side

Uitsmijter Carpaccio     13,7   
drie spiegeleitjes | truffelmayonnaise | Parmezaanse kaas

Soep:

Tomaten-paprika soep     6,5 
verse aïoli

Gepofte knoflooksoep       6,5 
kaascroutons

Soep van het moment      6,5
(vraag onze bediening naar de dagelijkse keuze)

Lunch (van 11:30 tot 16:00) 
(keuze uit wit en bruin brood):

Bagel Tuna               12,5
verse tonijn sashimi | avocado | wasabi | wakame

Bagel Salmon              11,5
Gravad Lax | rode biet | roomkaas | piccalilly | wakame

Bahama’s Sandwich                  8,5 
seranoham | gegrilde ananas | chili-mayonaise

Waldorf                           8,5 
Waldkornbol | Oudegrachtkaas | little gem | appel | walnoten

Clubsandwich Kip           14,8 
gegrilde kip | bacon | jonge kaas | frietjes

Clubsandwich Carpaccio    14,8 
truffelmayonaise |Parmezaanse kaas | frietjes

Tosti Ham/Kaas (3 laags) 5,5 

Vlam Tosti (3 laags)                            6,5 
pittig gehakt | kaas

Tosti Spaans (3 laags)                            6,5 
Jonge kaas | chorizo | rode ui | tomaat

Broodje Carpaccio  13,5 
truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | kappertjes

Hamburger  16,- 
onze eigen signature burger | aceto shallots | bacon |cheddar | 

Ontbijt (van 9:00 tot 11:30):

English Breakfast                       13,5 
witte bonen in tomatensaus | worstjes | gebakken eitje |toast | spek

Yoghurt Bowl                       5,5 
vers fruit | granola

Croissantje                 3,6
huisgemaakte jam óf ham | kaas

American Red Velvet Pancakes               9,5
blauwe bessencompote

Wentelteefjes                                         9,5
vers fruit | clotted cream

Uitsmijter Carpaccio                            13,7
drie spiegeleitjes | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas



Voor:

Carpaccio                        13,9 
truffelmayonnaise | kappertjes | rode ui | Parmezaanse marshmallow

Gravad Lax                                     11,4
rode biet | wasabi |wakame-gel | piccalilly-ijs | zwarte oublie

Zeebaars ceviche                              11,8 
watermeloen | mousse van geitenkaas | crazy pea

Buratta                                      9,5
 sweet-pea gazpacho | pickled cherrytomaatjes

Soep:

Tomaten-paprika soep     6,5 
verse aïoli

Gepofte knoflooksoep       6,5 
kaascroutons

Soep van het moment   6,5
(vraag onze bediening naar de dagelijkse keuze)

Tussen:

Buikspek                                              10,5 
trapistenstroop | little gem | pickled groenten

Groente Ceviche   9,8 
wisselende groenten | tijgermelk 

Pasta di Gamba   10,5 
tagliatelle |  gefermenteerde knoflookmerengue | gamba’s

Aperitivo                                              11,5 
bruchetta’s | wisselende vleeswaren | aperol spritz

Na:

Yoghurt sponge cake  9,- 
citrusgel | ananassorbet | sabayon van Cava

Cocolade verassing  10,5 

Rum Punch Sorbet   9,5  
mango-ijs | in rum gemarineerde sinaasappel | gegrilde ananas

Churros  9,-  
vanille-ijs | tartaar van aardbei | karamel

Kaasplankje    13,5  
een combinatie van wisselende kazen van Peterse | blauwe druiven | 
appelstroop | notenbrood | walnoten

Hoofd:

Roodbaars   20,5 
zwarte pasta | groentegarnituur | chipje van Parmezaan | 
pesto Genovese

Vegan Vol au Vent   15,5  
bladerdeeg | zomerse groente stoofje | zongedroogde tomaten

Pasta a la Gnomo     12,7   
(elke week een wisselende pasta)

Let’s meat     30,5 
Chef’s keuze van ons beste vlees | passend garnituur (dagprijs!)

Tournedos   24,7 
uien marmelade | verse seizoen groenten | aardappeltaartje | 
tijmjus

Short Rib      25,6
p.p. hazelnootcrumble | gelei van rode ui | geroosterde maïs | 
pommes Paolo

(Uit de Dry Age): 

Côte de Bouef     59,7 
voor de echte vlees liefhebbers | 1 kilo | seizoen groenten (wordt, indien 
gewenst, geserveerd met een kleine salade en frietjes)

Rib Eye     24,9 
groenten | pomme glacé | schuim van blauwe kaas

Burgers:

Hamburger   18,5 
onze eigen signature burger | aceto sjalotten | spek |cheddar | 
augurk | smoked BBQ-saus | salsa

Vegan Burger   18,5 
onze eigen signature Vegan burger | aceto sjalotten | augurk | 
smoked BBQ-saus | salsa

* Indien gewenst met frietjes en salade


