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Lekker eten in fijn gezelschap. Wat en 
wanneer we maar willen. Het goede leven 
smaakt ons heerlijk. Elke dag opnieuw.



Food for thought
Zoet, zuur, zout, bitter en hartig. Je vindt alle 
smaken op onze kaart. En wat jouw smaak ook 
is, weet dat wij verder kijken dan onze keuken 
groot is. Daarom kun je bij ons ook bewuste 
keuzes maken. Voor je eigen gezondheid of om 
de wereld een beetje beter te maken. Zo kun 
je bij ons ook vegetarisch of veganistisch eten 
en genieten van duurzame vis met het Good 
Fish keurmerk. We gebruiken palmvrije olie, 
verwerken buitenbeentomaatjes en serveren 
fairtrade biologische koffie van Mocca d’Or. 
Lekker hoor! En ondertussen denken we na over 
wat we nóg meer kunnen doen om het jou te 
laten smaken. Wat je bestemming ook is.

Lekker eten in fijn gezelschap. Wat en 
wanneer we maar willen. Het goede leven 
smaakt ons heerlijk. Elke dag opnieuw.



lunch
 overdag

Lunchplank vlees    12,50
tomatensoep | biologisch brood | bourgondische kroket |  
salade met gekruide kip 

Lunchplank vis    16,50
bisque | biologisch brood | garnalenkroket |  
salade met gemarineerde zalm 

Lunchplank     12,50
tomatensoep | biologisch brood | vegan rendang kroket |  
salade met gegrilde groenten 

Sandwich pulled chicken   11,50
piccalillycrème | komkommer | gerookte paprika 

Sandwich gerookte zalm    12,50
yoghurt-limoenspread | zoetzure ui 

Sandwich ribeye carpaccio  14,50
tomaat | geschaafde oude kaas | truffelmayonaise  

Croque-monsieur      12,50
gegratineerde tosti | gegrilde beenham |  
Beemster kaas | bechamelsaus 

Gebakken ei op biologisch brood     9,50
2 biologische eieren | verse bladspinazie | little gem |  
gegrilde beenham | tuinkers  

Bourgondische kroketten    10,50
2 kroketten | mosterd | biologisch brood 



specials 
  

Crispy chicken  15,75
krokante kip | chipotle saus | gemengde sla | friet 

Oer-Hollandse gehaktbal  10,75
jus | gemengde sla | friet  

Eierbal  10,75
gemengde sla | friet 

Dubbele hamburgerschotel  12,75
gemengde sla | friet 
  
Shoarmaschotel  14,75
kipshoarma | gemengde sla | knoflooksaus | friet



pizza
  

Margherita   10,50
tomaat | mozzarella | basilicum  

Vegetariana   13,50
tomaat | mozzarella | geroosterde paprika | bladspinazie |  
pesto | pompoenpitten 

Quattro formaggi   14,50
tomaat | mozzarella | Goudse kaas | cheddar | gorgonzola 

Quattro stagioni   14,75
tomaat | mozzarella | ham | paddenstoelen | olijf | artisjok
  
Salami  13,75
tomaat | mozzarella | salami

Hawaï   14,00
tomaat | mozzarella | ham | ananas 

Carne piccante   15,75
tomaat | mozzarella | jalapeño | kip | pepperoni | ham | paprika | ui

Pulled chicken  15,00
tomaat | mozzarella | pulled chicken | ui | paprika | chipotle saus 

Prosciutto crudo  15,50
tomaat | mozzarella | rauwe ham | rucola | geraspte oude kaas

Tonno   14,75
tomaat | mozzarella | tonijn | rode ui | kappertjes 

Per extra ingrediënt + 2,00
keuze uit: salami, ham, pulled chicken, tonijn, ui,  
paprika of champignon

  Vegetarisch mogelijk

 Vegetarisch
  Veganistisch mogelijk

 Veganistisch

Allergeneninformatie? Vraag ernaar bij onze medewerkers.



na
 

Dame blanche   7,25
vanille-ijs | warme chocoladesaus | chocoladecrunch | slagroom  

Hollands ijsdessert   7,25
vanille-ijs | stroopwafelstukjes | karamel-toffeesaus | slagroom  

Mango dream   7,50
mango sorbetijs | kokos | mangocoulis 

Eton mess   7,50
meringue | vanille-ijs | rood fruit | slagroom  

Baked cheesecake   8,50
mango sorbetijs | lemon curd | geroosterde amandelen  

Kinderijsje    6,00
vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom  



kindermenu
 

Tomatensoep   5,00
knapperige broodstengels 

Donut tosti   6,00
kaas | snoepgroente | tomatendip 

Fish & chips  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Schnitzel  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Kipspies  12,50
appelcompote | ketchup |
keuze uit: frietjes, zoete aardappelfrietjes of krieltjes

Pizza margherita    8,50
tomaat | mozzarella | basilicum  

Pizza salami  9,50
tomaat | mozzarella | salami  

Pizza hawaï   9,50
tomaat | mozzarella | ham | ananas 

IJsje   6,00
vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom




