
TAFELTJE VOL 
€ 19,95 p.p. 

 
Laat u verrassen door de keuken.  

Geniet van een proeverij geserveerd in 2 rondes.  Proef, deel en ervaar de smaken van gerechten uit onze 
kaart en van het seizoen. 

 
(alleen per tafel te bestellen) 

 
VOORGERECHTEN 

 

Rosbief carpaccio € 8,- 
Rosbief, truffelmayonaise, rucola en Parmezaanchips 
 

Caesar salad klein € 7,50 
Gegrilde kippendij, kropsla, Caesar dressing, 
gemarineerde groenten en croutons 
 

Champignons in kruidige roomsaus € 7,50 
In kruidenboter gebakken champignons in een kruidige 
roomsaus 
 

Sushi salade klein € 8,- 
Sushi rijst, gerookte zalm, wasabi mayonaise, avocado en 
gemarineerde groenten 
 

Tom kha kai € 5,- 
Oosterse kippensoep met een vleugje kokos 
 

Seizoen soep € 5,- 
Wisselende soep, vraag naar de smaak van het moment 
 

Salade met trio van kaas klein € 7,50 
Gekarameliseerde geitenkaas, oude brokkelkaas en 
bitterbal van belegen kaas met hummus en rucola 
 

                      PIZZA € 10,- 
 

Onze bodems bestaan voor 50% uit bloemkool, 
standaard rijkelijk belegd met tomatensaus, 
Parmezaan en mozzarella. Als extra topping heeft u 
de keuze uit: 
- Parmaham     - Salami 
- Paddenstoelen    - Tonijn 

HOOFDGERECHTEN 
 

Kalkoenfilet €12,50 
Kalkoenfilet gevuld met paddenstoelentapenade, 
seizoengroenten en krielaardappelen 
 

Sukade steak €14,50 
Rosé gegaarde sukade, groentestoof, risottobitterbal en 
jus 
 

Chicken Chili Cheese burger €12,50 
Kipburger, cheddarkaas, tomatensalsa, chilimayo, frites en 
salade 
 

Spare-ribs €12,50 
Smokey ribs met knoflooksaus en chilimayo met frites en 
salade  
 

Pulled pork schotel €12,50 
Pita met 2 pulled pork kroketten, frites met gebakken ui 
en BBQ-saus en rode kool salade  
 

Kabeljauwfilet €14,50 
Kabeljauwfilet met kruidenkorst, gebakken krieltjes en 
seizoengroenten 
 

Risotto €12,50 
Pompoen risotto, gebakken gamba’s, spinazie en tomaat 
 

Falafel schotel €12,50 
Pita met paddenstoelen falafel, couscous salade, frites 
met truffelmayo en champignon 
 

Vega BBQ burger €12,50 
Vegetarische hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde, 
frites en salade  



 Pizza 
€ 10,- 

 

Onze pizzabodems bestaan voor 50% uit bloemkool. De pizza’s worden standaard rijkelijk belegd met 

dakverse tomatensaus, Parmezaan en mozzarella. Daarnaast heeft u de keuze uit salami of Parmaham of 
tonijn of paddenstoelen als extra topping. 

 
 
 

DESSERTS 
 

Chocolademousse € 4,50 
Lauw-warme chocolademousse, mangosorbet en crème 
van witte chocolade en mango 
 

Hazelnoot tiramisu € 4,50 
Hazelnoot tiramisu, crumble en cappuccino ijs 
 

Dame blanche € 4,50 
Vanille ijs met crispy chocolade en warme saus van mars 
 

Limoncello parfait € 4,50 
Parfait met limoncello, citrus fudge en amandelkoek 
 

 
DESSERT KOFFIE 

 

Irish coffee € 4,95 
Koffie, half geslagen room, rietsuiker en whisky 
 

Italian coffee € 4,95 
Koffie, half geslagen room, rietsuiker en amaretto 
 

Spanish coffee € 4,95 
Koffie, half geslagen room, rietsuiker en licor 43 
 

Koffie de kantien € 4,95 
Koffie, half geslagen room en huisgemaakte koffie likeur 
 

 

KIDS 
 

Pannenkoeken € 5,- 
Torentje van American pancakes, belegd naar keuze: 
- chocolade 
- stroop 
- jam 
- poedersuiker 
 

Tosti € 4,50 
- Tosti kaas 
- Tosti ham-kaas 
 

Sandwich € 4,50 
- Gezond met ham, kaas en sla 
- Chocopasta met stukjes witte chocolade 
 

Pizza margherita € 5,- 
Kleine pizza belegd met tomatensaus en kaas 
 

Frietjes: € 5,- 
Frietjes met mayonaise en appelmoes en keuze uit: 
- bitterballen 
- frikandel 
- visschnitzel 
- spare-ribs 
 

Pasta € 5,- 
Pasta met tomatensaus en gehaktballetjes 
 


