C A F E

SMOOTHIEs

R E S T A U R A N T

Rode smoothie (aarbei, banaan)				
Gele smoothie (perzik, passievrucht, mango)			
Groene smoothie (spinach, pineapple, mango, banana)		

6,75
6,95
6,95

lunch gerechten
Vichyssoise (koud) met aardappelkaantjes en peterselieolie

V

Ciabatta tonijnsalade met gepekelde rode ui

8,75
9,75

en gemengde sla

12,75

Salade met geitenkaas met gerookte bieten,

12,75

Burratina met groene asperges, romesco en

12,75

en een gepocheerd ei (kip +3,50)

gedroogde vijgen en granola met walnoten

Ciabatta vitello met makreelmayonaise, gepofte knolselderij 10,25
en appel

appelbalsamico stroop V

Ciabatta carpaccio met truffelmayonaise, rucola

12,75

en Grana Padano

Fattoush salade met gegrilde groenten,

kikkererwten,radijs, granaatappel en flatbread V

Ciabatta gravad lax met ijsbergsla, dillemayonaise,

12,75

komkommer en rode biet

gegrilde groenten, rode kool, komkommer en tomaat V

12,50

Wrap limoenkip met koriandermayonaise, ijsbergsla,

13,25

Tosti met chorizo en cheddar met gepofte paprika

8,75

tomaat en avocadocrème (bacon +2,-)

en tomatenchutney

1 of 2 Kalfskroketten van Holtkamp
met landbrood, boter en mosterd

2 of 3 Garnalenkroketjes van Holtkamp
met toast, boter, citroen en gefrituurde peterselie

12,75/17,75
egan

Risotto met langoustine met zeekraal, doperwten

15,25

en chorizokruim

Vegetarische wrap met pittige crème van paprika en feta,

FRuits de mer

Caesar salade met ansjovis, croutons, Grana Padano

6,95/9,95

Truffelravioli met rucola en Grana Padano

V

12,95/17,95

Gemarineerde gegrilde zeebaarsfilet met salsa

23,50

Steak tartare met frites en salade

22,50

Rib-eye (MRIJ-rund) met béarnaise, frites en salade

25,00

Hamburger royale met bacon, cheddar, jalapeño pickle

18,75

Shiitakeburger met gepekelde rode ui, frites,

17,75

verde, crème van zoete aardappel en wortel met venkel,
gedroogde tomaat en krokante kikkererwten

en frites (gebakken ei +1,50)

8,95/10,95

tomatenchutney en srirachamayonaise V

egan

(plateaus zijn donderdag t/m zondag te bestellen)

Oester met rode peper, mango, witte balsamico en koriander
(per stuk)

3,75

Half dozijn zomeroesters (Frankrijk/Ierland)

19,50

Halve koude kreeft

23,50

Snow crab (250 gram)

28,00

met mignonette en citroen
met citroenmayonaise
met citroenmayonaise

Plateau de fruits de mer klein (voor 2 personen)

49,50

Plateau de fruits de mer groot (voor 2 personen)

79,50

vier zomeroesters, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen en gamba's

acht zomeroesters, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen, gamba's en
twee halve koude kreeften

Te bestellen met: portie frites (4,25) en portie salade (2,95)

eieren
Eggs Benedict

met ham en Hollandaisesaus op een Engelse muffin
(spinazie +1,50 / avocado +1,50)

Eggs Norwegian

met zalm en Hollandaisesaus op een Engelse muffin
(spinazie +1,50 / avocado +1,50)

Eggs Florentine

V

met spinazie, avocado en Hollandaisesaus op een Engelse muffin

13,25

Diverse uitsmijters
Diverse omeletten

14,00

met toast en boter

Omelet met gerookte zalm
met toast en boter

13,25

(vanaf)

9,50

(vanaf)

9,50

op brood

Omelet met truffelkaas

V

met toast en boter

14,25
14,25

DESserts
Huisgemaakte cheesecake

7,00

Appeltaart van Kuyt (slagroom +0,50)

6,25

Pastel de nata

3,95

Slagroomtruffels (2 stuks)

3,95

Vegan chocomousse

8,00

Tarte tatin van pruimen

8,75

Affogato

5,95

met sinaasappelsaus en nougatine
met amandel en crème fraîche

Karaf 0,75 ltr gezuiverd & gekoeld water: plat 0,95 / bruisend 1,95

