C A F E

R E S TA U R A N T

Broodjes
Jonge kaas, oude kaas of boeren achterham

5,75

Clubsandwich met gemarineerde zalm, dille mayonaise,
komkommer en rode biet

11,25

Rosbief met ei en waterkersmayonaise

9,75

Vitello Tonnato

9,75

Clubsandwich BLTC met pittige tomatensalsa

10,75

Tonijnsalade (gestreepte tonijn)

8,25

Bagel met gerookte zalm en creamcheese

10,75

Gerookte makreel, gekookt ei en dillemayonaise

9,75

Wrap met pittige crème van paprika en feta, gegrilde groenten,
rode kool, komkommer en tomaat

10,75

Tosti ‘s (ham/kaas/tomaat)

4,95

Wrap met limoenkip, avocado en koriandermayonaise

10,75

Tosti van landbrood met chorizo, manchego, tomaat
en yoghurt muntsaus

9,75

1 of 2 Kalfskroketten van Holtkamp met brood

5,25 / 8,25

Ciabatta met carpaccio, truffelmayonaise en Grana Padano

9,75

2 of 3 Garnalenkroketjes van Holtkamp met toast

7,75 / 9,75

Ciabatta met gegrilde groenten, parmaham,
mozzarella en pesto

10,25

Huisgemaakte paté de Campagne met balsamico-uitjes
en toast

10,50

Eiergerechten
Diverse uitsmijters op brood (wit of bruin)

vanaf 8,25

Omelet met zalm en toast (wit of bruin)

11,75

Uitsmijter rosbief op brood (wit of bruin)

vanaf 8,75

Eggs Benedict (met ham)

11,75

Diverse omeletten en toast (wit of bruin)

vanaf 8,95

Gepocheerd ei met zalm en Hollandaise saus op een English muffin

12,75

Gepocheerd ei met spinazie, avocado en Hollandaise saus op
een English muffin

11,75

10,75

Omelet met truffelkaas en toast (wit of bruin)

Lunchgerechten
Tom Kha Kai

9,75

Steak tartare met frites en sla

20,25

Gele spliterwtensoep met gember, kurkuma, dukkah en
krokante kool

8,75

Rib eye béarnaise met frites en sla

22,50

Hamburger met frites

16,00

Hamburger Royale met bacon, cheddar, jalapeño en frites

17,75

Caesar salade met ansjovis, Grana Padano
en een gepocheerd ei

12,50

Linzensalade met in hazelnoot gepaneerde geitenkaas uit de
oven, gedroogde vijgen en geroosterde bietjes

12,75

Marokkaans gemarineerde gegrilde zeebaarsfilet met salsa verde,
pittige couscous en geroosterde venkel met sinaasappel

23,50

Carpaccio van runderlende met truffelmayonaise
en Grana Padano

11,25

Burger van linzen en zoete aardappel met gepickelde rode kool,
gegrilde groenten, kerriemayonaise en frites

17,50

Winter Fattoush met geroosterde groenten, kapucijners en
granaatappel

18,00

Half dozijn Fines de Claires (Cancale, Bretagne)

18,50

Half dozijn Creuses (Zeeland)

17,50

Halve koude kreeft met citroenmayonaise

23,50

King crab met citroenmayonaise

32,50

Kaviaar

43,50

Ravioli met truffel en Grana Padano (7 of 12 stuks)

11,75 / 16,75

Ravioli gevuld met bospaddenstoelen en pompoen met
gedroogde tomaat en aardpeerchips

11,75 / 16,75

Fruits de mer
Klein (twee personen)
o.a. alikruiken, vongole, oesters, langoustines, Hollandseen steurgarnalen, bulots, mosselen en scheermessen

39,75

Medium (twee personen)
als de kleine versie, maar met één halve kreeft en
king crab

77,50

Groot (twee personen)
als de medium versie, maar met twee halve kreeften en king crab

89,50

Patisserie

Nagerechten
Espresso Martini

Espresso, kahlua, wodka, crème de cacao

d’ Aquitaine, twintig gram van Jacobus Toet
met een blini en crème fraîche

10,75

Croissant

2,95

Crème brûlée

7,75

Huisgemaakte brownie

4,25

Chocoladetruffelterrine met frambozensaus

8,25

Cheesecake van Holtkamp

5,25

Slagroomtruffels van Lanskroon

3,95

Appeltaart van Kuyt

5,00

Koek en chocolade uit Laren

3,00

Vegan chocolade-kokostaartje met frambozen ijs en amandel

6,75

(2 stuks)

vanaf

