
 
 
 
 
 
 
 
Voorgerechten 
 

Broodplateau gemengde broodplank met dips        6,50 
 

Carpaccio met Parmezaanse kaas, pittenmix, rucola, truffelsaus en balsamico crème    12,50 
Aziatische carpaccio met sesamdressing, gebakken uitjes, bosui, radijs en cress    12,50 
Knoflook champignon V met bosui en brood        9,50 
Scampi Pil Pil met Pernod saus, bosui en brood        11,50 
Steaks bucket met stukjes sparerib, krokante kip, uienringen en Steaks and more saus    11,50 
 
Soepen  
 

(Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter)        
Tomatensoep V met bosui en balsamico crème        6,00 
Soep van de chef wisselende dag soep         6,95 
 
 
Hoofdgerechten 
 

(Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, groene salade en koolsalade) 
Vangst van de dag met groene asperges, cherry tomaat en hollandaise pesto saus            24,00 
Pasta scampi met pernod-roomsaus, paprika en cherry tomaat      19,95 
Mediteraanse quiche V met groene asperge, gepofte cherry tomaat, rucola en balsamico creme  18,95 
Kipsaté met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en satésaus (twee of vier stokjes)      16,75 / 21,95 
Sparerib met zoete, pikante, BBQ of honing marinade        18,95 
Varkensschnitzel met saus naar keuze (gegratineerd met ui, spek, kaas uit de oven +2,50)    17,95 
Tournedos 200 gram met haricot verts, maïs, gepofte cherry tomaat en saus naar keuze    32,50 
Entrecote 250 gram met haricot verts, maïs, gepofte cherry tomaat en saus naar keuze   26,50 
 
 
 
 
 
 
 

Sauzen  

Hollandaise pesto  Chimmi churri 
Champignon  Satésaus 
Rode wijn  Kruidenboter 
Pepersaus   

 



 
 
 
 
 
 
 
Maaltijdsalades 
 

(Maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter)  
Beef met champignon, rode ui, noten, rucola en spicy woksaus       12,95 
Carpaccio met Parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat, croutons, truffelsaus en balsamico crème 13.95 
Vega V met jackfruit, feta, noten, zongedroogde tomaat, vijgen en truffelcreme     11,95 
Caesar met Caesar dressing, krokante kip, spekjes, ei, Parmezaanse kaas en kerriemayo   12,95 
Scampi afgeblust in chilisaus met cherry tomaat, croutons en limoen crème      12,95 
 
 
Burgers 
 

(Onze burgers zijn 200 gram en 100% rundvlees) 
Steaks and more met sla, tomaat, bacon, ui, cheddar en Steaks & More saus     15,95 
American BBQ met rucola, tomaat, augurk, bacon, cheddar en BBQ saus     17,50 
Truffel met rucola, tomaat, ui, Parmezaanse kaas en truffelsaus      18,50 
Classic met sla, tomaat, augurk, mosterd en ketchup        15,95 
XXL! Drie dubbele burger met sla, tomaat, rode ui, bacon, cheddar en S&M saus     23,95 
(De burgers zijn te vervangen door vega burgers V) 
 
 
Desserts 
 

Creme brulee van witte chocolade met stoofperen-ijs        6,95 
Choco creation lopend chocoladetaartje met crumble, chocolade ganache en roomijs    7,50 
Hazelnoten parfait met caramelsaus, crumble en macarons       7,50 
Dame blanche drie bollen vanille-ijs, slagroom, crumble en chocoladesaus     6.75 
Koffie deluxe koffie naar keuze met bonbons, likeur en slagroom      7,50 
 
      
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Lunch 
 

12 uurtje keuze uit BBQ sparerib/vega of draadjesvlees kroket met eiersalade en een soepje naar keuze  11,95 
Uitsmijter drie eieren met ham, kaas en bacon         9,25 
Kroketten keuze uit BBQ sparerib/vega of draadjesvlees kroket met friet of brood en bikkelsaus   9,95 
Tosti met ham, kaas en ketchup          6,95 
Tosti Hawaii met ham, kaas, ananas en cocktailsaus        7,25 
Tosti Veggie met mozzarella, pesto en rode ui         7,25 
(Te bestellen op wit- of bruinbrood) 
 
Broodje gezond met ham, kaas, ei, salade en cocktailsaus       9,50 
Broodje eiersalade V met augurk, bosui en salade        8,95 
Broodje carpaccio met Parmezaanse kaas, pittenmix, salade, rucola, truffelsaus en balsamico crème  11,50 
Broodje Krokante kip met Parmezaanse kaas, salade, croutons en kerriemayo    9,50 
(Keuze uit waldkorn of focaccia) 
 
 
Flammkuchen 
 

Original met crème fraîche, rode ui, bacon en rucola        9,50 
Veggie V met crème fraîche, jonge kaas, rode ui, paprika, champignons, rucola en rode pesto saus  9,50 
Pulled chicken met crème fraîche, jonge kaas, paprika, champignons en spicy woksaus   9,50 
 
 
Maaltijdsalades 
 

(Maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter)  
Beef met champignon, rode ui, noten, spicy woksaus        12,95 
Carpaccio met Parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat, croutons, truffelsaus en balsamico crème 13,95 
Vega V met jackfruit, feta, noten, zongedroogde tomaat en vijgen       11,95 
Caesar met Caesar dressing, krokante kip, spekjes, ei, Parmezaanse kaas en kerriemayo   12,95 
Scampi afgeblust met chilisaus, cherry tomaat, croutons en limoen crème      12,95 
 
 



 
 
 
 
 
 
Soepen  
 

(Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter)       
Tomatensoep V met bosui           6,00 
Soep van de chef wisselende dag soep         6,95 
 
 
Burgers 
 

(Onze burgers zijn, 200 gram, 100% rundvlees en worden geserveerd met friet en mayonaise)    
Steaks and more met sla, tomaat, bacon, ui, cheddar en Steaks & More saus     15,95 
American BBQ met rucola, tomaat, augurk, bacon, cheddar en BBQ saus     17,50 
Truffel met rucola, tomaat, ui, Parmezaanse kaas en truffelsaus      18,50 
Classic met sla, tomaat, augurk, mosterd en ketchup        15,95 
XXL! Drie dubbele burger met sla, tomaat, rode ui, bacon, cheddar en S&M saus     23,95 
(De burgers zijn te vervangen door vega burgers V) 
 
 
Warme gerechten 
 

(Warme gerechten worden geserveerd met friet en mayonaise) 
Varkensschnitzel met peper- of champignonsaus (gegratineerd met ui, spek, kaas uit de oven +2,50)   17,95 
Sparerib met zoete, pikante, BBQ of honing marinade        18,95 
Kipsaté met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en satésaus (twee of vier stokjes)      16,75 / 21,95 


