
TOSTI’S 
Ham/Kaas ~ 5,75  

Kaas/Pesto/Zongedroogde tomaat ~ 7,50 
Brie/Honing/Walnoten ~ 7,50 

keuze uit casino wit, mais of waldkorn 
 

UITSMIJTERS 
Ham/Kaas ~ 9,75  Spek ~ 10,50   

geserveerd met maïs-, wit- of bruin brood naar keuze 
 

OMELETTEN 
Boeren ~ 10,75  Champignon en tomaat ~ 10,75 

Kaas ~ 10,75 
geserveerd met maïs-, wit- of bruin brood naar keuze 

 

BROODJES 
Fricandeau, mosterd en kweeperen konfijt ~ 8,50 

Weedburger op een weed bun met mango chutney ~ 9,50 
100% plantaardig.  Gemaakt van zeewier uit de Oosterschelde 

Martino ~ 7,50 
Filet Americain, ui, augurk en Martinosaus 

Holland Superieur ~ 7,50 
18 maanden gerijpte kaas met een knisperende kristalletje 

Kibbeling met remouladesaus ~ 7,95 
keuze uit: 

Pistolet wit of bruin, waldkorn of desem stokbrood 
 

SOEPEN 
Tomatensoep ~ 7,50  

 Grove mosterdsoep ~ 7,50 
 
 

Heeft u een allergie, meld het ons! 



SALADES 
klein ~ 13,75  groot ~ 16,75 

Pittige gamba’s - in olijfolie gebakken  
met knoflook en jalapeño peper 

Carpaccio met Parmezaanse kaas, balsamico,  
geroosterde tuinbonen en tuinkers 

Chique salade met gebakken aardappeltjes, spek, uien, zure room 
en gemengde salade 

VOORGERECHTEN 
Carpaccio van het rund met Parmezaanse kaas, balsamico,  

geroosterde tuinbonen en tuinkers ~ 12,50 
Carpaccio van oesterzwammen met wasabi en soja ~ 11,50  

Proef de umami met deze carpaccio die is gemaakt met circulair geteelde 
oesterzwammen. Vol en robuust van smaak 

Vitello Tonnato ~ 12,50 
van Vitender kalfsvlees, bekend om de eigenzinnige, zachte smaak 

 
HOOFDGERECHTEN 

Varkenshaas saté ~ 18,50  
Atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes   

met salade, friet en mayo 
Biefstuk van het Argentijns rund met pepersaus ~21,50 

verse groenten, friet en mayo 
Ierse burger 28 dagen gerijpt ~ 17,25 

met spek, tomaat, augurkslices   
met salade, friet en mayo 

Claressefilet met witte wijnsaus en kappertjes ~ 18,50 
Zoetwatervis, familie van de meerval, een kweek visje uit Afrika 

verse groenten, friet en mayo 
Spicy Noodles ~ 17,50 

met chili flakes, sesam en limoen 

Salade apart te bestellen ~ 2,50 


