
               Dit is onze restaurantkaart, wenst u liever een snelle hap te eten, dan verwijzen wij u graag naar onze loungekaart.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mocht onze keuken nog rekening moeten houden met diëten en/of allergieën, laat het ons op 

voorhand weten. Alle gebruikte ingrediënten kunnen allergenen bevatten. 
 

If you have any diets or allergies, please let us know in advance. All dishes may contain allergens. Please let 

us know if you have any dietary wishes and/or allergies etc. 
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3 -gangen keuze diner 42 
3-course choice dinner 

 

 

 

 

Voorgerecht: 
Krab | paling  | zeewier | karnemelk | koolrabi 

Crab | eel | seaweed | buttermilk | kohlrabi  

of / or 

Ossenworst | kimchi | chorizo | watermeloen | bosui 
Ox sausage | kimchi | chorizo | watermelon | spring onion 

 

Hoofdgerecht: 
Indien u alleen een hoofdgerecht wenst kan dit uiteraard ook  

It is also possible to order only a main course  

 Rode poon | tandoori | krab | bospeen | paprika      28 
Red gurnard | tandoor | crab | carrots | paprika  

of / or   

Bavette | witlof | knol | gele biet |groene peper       33 
Bavette | chicory | celeriac | yellow beet | green pepper 

 

Nagerecht: 
Pate de bombe | citrus |  koffie | mokka | Valrhona chocolade 

Pate de bombe| citrus | coffee | mocha | Valrhona chocolate   

of / or 

Tropisch fruit | ananas | kokos | koriander | 5 spices  
Tropical fruits | pineapple | coconut | coriander | 5 spices 

of / or 

Kaas | filodeeg | appel | gekarameliseerde noten + 4 

Cheese | filo dough | apple | caramelized nuts + 4 
 

 

 

 

Het 3-gangen keuze menu wordt geserveerd met een amuse en brood met dips.  

With the 3-course menu we serve an amuse and bread with dips. 

 

Bijgerechten 
Aardappel, salade of friet per stuk  4 

Potatoes, salad or fries per unit   4 
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Verrassingsmenu  
Surprise menu 

 

Te bestellen tot 20.30 uur / order until 20.30 o’clock 

4-gangen verrassingsmenu 52 

4-course surprise menu     
 

Te bestellen tot 20.00 uur / order until 20.00 o’clock 

5-gangen verrassingsmenu 62 

5-course surprise menu     
 

Te bestellen tot 19.30 uur / order until 19.30 o’clock 

6-gangen verrassingsmenu 72 

6-course surprise menu   
 

7-gangen verrassingsmenu 82 

7-course surprise menu   
 

 

Alle verrassingsmenu’s worden geserveerd met een amuse en brood met dips. 

With the suprise menus we serve an amuse and bread with dips. 
 

Bijgerechten 
Aardappel, salade of friet 4 per stuk 

Potatoes, salad or fries 4 per unit 

 
 

 

Wijnarrangementen 
Adjoining wines 

 

3-gangen  | bijpassend wijnarrangement 24 

      |   adjoining wines  

                                    

4-gangen  | bijpassend wijnarrangement 32 

      |   adjoining wines  
 

5-gangen  | bijpassend wijnarrangement 40 

      |   adjoining wines  
                                 

6-gangen  | bijpassend wijnarrangement 48 

      |   adjoining wines  

                

7-gangen  | bijpassend wijnarrangement 56 

      |   adjoining wines  
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Koffie & digestieven 
Coffee & digestives 

Warme dranken 

Koffie           3,00 

Cappuccino          3,25 

Espresso       3,00 

Dubbele espresso  4,00 

Koffie verkeerd  3,25 

Latte macchiato  4,20 

 

Thee              3,00 

Verse muntthee  4,00 

Verse gemberthee  4,00 

 

Warme Chocomel  3,50 

 

Koffie specials 

Chai Latte           - warme melk, chai kruiden, melkschuim, honing             4,20 

Dirty Chai Latte    - chai latte, espresso                5,20 

Chococcino       - espresso, Chocomel, melkschuim, chocolade              4,00 

Caramel Latte      - latte macchiato, caramel, stroopwafel                         5,20 

Espresso Martini   - vodka, kahlua, espresso                      10,- 

 

Irish coffee          - Jameson, bruine suiker, koffie, room (zoet/ongezoet)    9,00 

Italian coffee       - Amaretto, koffie, room (zoet/ongezoet)              9,00 

Cream coffee      - Baileys, koffie, room (zoet/ongezoet)                         9,00 

Spanish coffee     - Tia maria/Licor 43, koffie, room (zoet/ongezoet)            9,00 

French coffee      - Grand Marnier, koffie, room (zoet/ongezoet)                9,00 
 

Lekker voor bij de koffie / good with coffee 

Friandises    - 3 verschillende huisgemaakte zoetigheden             3.95 

 

Likeur         

Licor 43 / Amaretto / Tia Maria / Baileys / Cointreau / Kahlua      6,50 

/ D.O.M. Benedictine / Drambui / Grand Marnier  

 

Single Malt      

The Glenlivit Founders Reserva          8,50           

Laphroaig Islay            9,50 

Dalwhinnie 15 years            9,50 

Oban 14 years                     10,50 

Talisker the Distillers Edition                   11,50 

 

Grappa 

Grappa di Vaio Amarone           7 

 

Cognac 

Hennessy VS             8 

Remy Martin VSOP            10 

Remy Martin XO                  

 

           Extra shot espresso                   +1,00 

 Slagroom                         +0,60 

 Siroop                             keuze tussen caramel en chocolade    +0,80 

 Alpro sojamelk             i.p.v. volle melk                             +1,00 

 Alpro amandelmelk    i.p.v. volle melk                           +1,00

  


