
LUNCH

FLATBREAD

Flatbread Carpaccio  14
huisgemaakte rundercarpaccio • spekjes
pittenmix • rucola • oude kaas • truffelmayonaise 

Flatbread Warme beenham 13
beenham • rucola • honingmosterd dressing 

Flatbread zalm  16
gravad lax • truffel-ei 

Flatbread tonijnsalade  15
rode ui • kappertjes • augurk • rucola 
limoen-mayonise

Flatbread Gegrilde groenten   13
seizoensgroenten • gegratineerd met kaas

Flatbread Avocado      13
zacht gekookt ei • oude kaas • limoenmayonaise
+ gravad lax  3.5

MAALTIJD SALADE

Buratta salade   16
romige mozzarella • rucola melange 
tomatensalade • pittenmix • acetodressing

Salade vlees  17
huisgemaakte rundercarpaccio • kalfsmuis
pittenmix • uitgebakken spekjes • oude kaas
truffelmayonaise 

OP VLOERBROOD

Tosti klassiek  7
ham • kaas

Tosti Caprese  8
mozzarella • tomaat • pesto

Rundvleeskroketten op brood  9
met mosterd

Kaas-rucola kroketten op brood   9.5
met mosterd

Runderburger 12.5
rundvlees burger, bacon, kaas, sla, 
gekarameliseerde ui, burgersaus 
+ friet  3.5

Geitenkaasburger   12.5
geitenkaas • avocado • sla • honing
walnotencrumble 
+ friet  3.5

SOEPEN

Moestuinsoep  7
Soep v/d dag       

Aardappeltruffelsoep  7.5
met spek 

LUNCH EN BORRELKAART

BORRELKAART
gehele dag 

Bitterballen  
8 stuks  7
16 stuks  12 

Bittergarnituur 
12 stuks  9
24 stuks 16

Kaaspannetje  11
Bruschetta tomaat  10
Nacho’s  11



VOORGERECHTEN

Brood met smeersels  6.5

Carpaccio  14
huisgemaakte rundercarpaccio • spekjes
pittenmix • rucola • oude kaas • truffelmayonaise 

Vitello Tonnato  13.5
kalfsmuis • appelkappertjes • ansjovis • tomaat
tonijnmayonaise

Gravad lax  17
zalm • dille olie • mosterd dressing

Stellendamse Garnalen  18
roseval aardappel • cocktailsaus

Focaccia burrata  16 
getoaste foccacia • buratta • tomatensalsa
rucola • pesto  

Gegratineerde Paddenstoelen   18
getoaste focaccia • knoflookroom • oude kaas

MAALTIJDSALADE

Burrata salade  16
romige mozzarella • rucola melange 
tomatensalade • pittenmix • acetodressing

Salade vlees  17
huisgemaakte rundercarpaccio • kalfmuis
pittenmix • uitgebakken spekjes • oude kaas 
truffelmayonais

HOOFDGERECHTEN                            

Vikingburger  16
rundvleesburger • bacon • kaas • sla
gekarameliseerde ui • burgersaus • frites

Goerees Stoofpotje  20.5
rundvlees • seizoensgroenten • aardappelpuree

Gemarineerde Ossenhaasspies  22
seizoensgroenten • frites

Tarbotfilet  22
peterseliekorst • kokkels • champagnesaus
zeegroenten • aardappelpuree

Rode mul  18
lente-ui in citrusboter • zeegroenten
aardappelpuree

Visstoofpotje  21
verschillende vissoorten • zeegroenten
aardappelpuree

Geitenkaasburger   16
geitenkaas • avocado • sla • honing
walnotencrumble en frites

Vegetarische Lasagne  16 
mozzarella • spinazie • tomaat • oude kaas

SOEPEN

Moestuinsoep  7
soep v/d dag       

Aardappel-truffelsoep  7.5
spek

DINER

SPECIALE KOFFIE 

Skål koffie 8
O’live likeur en slagroom

Ierse koffie 8
Jameson whiskey  
en slagroom

Spaanse koffie 8
Licor 43 en slagroom

Franse koffie 8
Grand Marnier  
en slagroom

Ouddorpse koffie 8
Boluslikeur en slagroom

Italiaanse koffie  8
Disaronno en slagroom 

DESSERT

Bounty uit eigen keuken  7

Tiramisu van stroopwafel  7

Stoofperen met kaneelijs  8

Dame blanche  7.5



KINDERMENU

LUNCH & DINER

Moestuinsoepje  4.5 

Broodje met snack  5.5
wit puntje brood met een kroket 
of frikandel

Pannenkoek met fruitspiesje   5.5
Poedersuiker & stroop (glutenvrij)

Snackbordje  7
kaassoufflé, kroket, frikandel  
of kipcorn met frietjes, appelmoes  
en mayonaise

Fish & Chips  11
gebakken vis met frietjes, appelmoes  
en mayonaise

Ossenhaasspiesje  12
met frietjes, appelmoes en mayonaise

Rode mul filetje  11
met frietjes appelmoes en mayonaise

TOETJES

Smurfencupcake  4.5

Chocolade mousse  4.5

Ola ijsje v.a.  1

TE BESTELLEN TOT 17:00

Twee boterhammen  4.5
casinobrood met jam, chocopasta  
of pindakaas

Tosti  4.5
ham en/of kaas

VRAAG NAAR DE SKÅL KLEURPLAAT


