
 

Bij alle gerechten hebben wij voor u een wijn tip. 
Wijn arrangement drie gangen. € 12,95

Menu 1    € 25,95                                         
Voorspel 

Soep naar keuze. 

Hoogtepunt 

Varkenshaas met saus naar keuze 

of 
Gegrilde Zalm met gamba’s. 

Nagenieten 

Dame Blanche

Menu 2    € 29,95                                          

Voorspel 

Carpaccio 

Hoogtepunt 

Pannetje ossenhaasreepjes 
of 

Kabeljauwfilet 

Nagenieten 

Limoncello Tiramisu

Voorspel 

Tomatensoep € 4,50 
Van biologische trostomaten en brunoise groenten. 

Soep van het seizoen € 4,95 

Carpaccio  
Voorspel € 9,25   Hoogtepunt € 12,95 

Met pesto, pijnboompitten, sud´n sol tomaatjes en 
Grana Padano. 

Geroosterde kipfilet salade 
Voorspel € 8,50  Hoogtepunt € 10,95 

Met bacon met diverse garnituren, sinaasappeldressing, 
Grana Padano en frisse salade. 

Sushi Vega € 10,95 
Met gegrilde paprika, wakame en Japanse omelet. 

Sushi California € 10,95 
Met Surimi, wakame en Japanse omelet. 

Hollandse garnalen cocktail € 8,95 
Met whiskeysaus en geserveerd met frisse sla. 

Pasta ‘Aglio e Olio’ 
Voorspel € 12,95  Hoogtepunt € 18,95 

Gamba’s met rode peper, knoflook en peterselie. 

Proeverij van de chef 
Vijf kleine huisgemaakte gerechtjes. € 12,95 

Acht kleine huisgemaakte gerechtjes. € 15,95 

Visplezier 
Voorspel € 12,95   Hoogtepunt € 18,95 

Gerookte zalm met wakamee en dillemayonaise, mini 
garnalen cocktail, gewokte Gamba  

en gerookte paling.

Menu 3    € 32,95                                          

Voorspel 

Proeverij van de chef 

Hoogtepunt 

Mixed grill 
of 

Mix vis 

Nagenieten 

Mini grand dessert



Hoogtepunt 
Saté € 14,95 

Gegrilde kipsaté met saté-saus.   
                

Baconburger € 14,95 
Gegrilde burger, bacon, ui en champignons  

op een vers afgebakken bol. 

Spare Ribs 

Geserveerd met twee koude sauzen. 
2 halve ribben € 14,95 3 halve ribben € 18,50 

Varkenshaas  € 17,50  
Gebakken varkenshaas met saus naar keuze*.  

Pannetje ossenhaasreepjes  € 17,95 
Gewokte ossenhaas met ui, champignons, paprika en 

haricotsverts. Met saus naar keuze*. 

Mixed grill € 19,95 
Spare-rib, ossenhaas, kipfilet en varkenshaas. 

Geserveerd met 2 koude sauzen. 

Ossenhaas  € 22,50 

Gebakken Ierse ossenhaas met saus naar keuze*. 

Gegrilde kalfs-entrecote € 21,95 

 Super mals van de grill met porttruffelsaus. 

Varkenshaas “de Buren” € 18,95 

Gebakken varkenshaas met brie de meaux,  
zalm, Hollandse garnaaltjes en pepersaus. 

Gegrilde Zalm € 16,95 

Met Franse kruiden, 2 gamba’s en een 
remouladesaus. 

Mix vis € 19,95 

Op de huid gebakken zalm, kabeljauw  
en gamba’s met een citroen gembersaus.  

Gebakken kabeljauw € 18,95
met citroen gembersaus.

Vegetarisch 

Quiche € 16,95 

Drie kleine groenten quiches 
gegratineerd met  

brie de meaux 
 en aceto balsamico.  

Asta la pasta € 16,95 

Met truffel-roomsaus 
afgegaraneerd met olijven, 
zongedroogde tomaatje en 

Grana Padano. 

Geserveerd met een frisse salade.

Alle hoofdgerechten  
worden geserveerd met 

aardappelgarnituur. 

Saus keuze:  
pepersaus, stroganoffsaus, 

champignonsaus of  
port-truffelsaus.



Eten���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Drinken

Nagenieten 

Dame Blanche € 5,50 
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en 
slagroom. 

Limoncello Tiramisu € 6,95 

met een mini limoncello 

Buitengewoon genieten € 6,95 

Crème brûlée van tonkabonen, cheesecake  

en yoghurt ijs met roodfruit. 

Verwennerij € 6,95 

Chocolade taartje met lopende vulling, 

cocos pannacotta met aardbeien en mango-ijs. 

Ijs Café € 5,95 

Vanille-ijs, koffie, Baileys en slagroom. 

Grand Dessert € 10,95 

Diverse huisgemaakte lekkernijen van de dessertkaart. 
E.v.t ook in mini uitvoering € 7,95 

Koffie compleet € 5,95  

Koffie met een likeur naar keuze en een huisgemaakte ijsbonbon. 

Kaasplankje bestaande uit vier luxe kaassoorten € 9,95 

Met kletsenbrood en vijgencompôte. 

Specials���������	
��������������������  coffee���������	
��������������������  

Irish coffee € 5,95 

Spanish coffee € 5,95 

Licor 43 coffee € 5,95 

French coffee € 5,95 

Italian coffee € 5,95 

 Excellent coffee € 5,95 
Baileys, DOM, Grand Marnier, espresso  

en slagroom. 

Mexican Coffee € 5,95



 

Seizoenswijn 
*Frankrijk Colombard & Ugni blanc Cotes de Gascogne. 
Lekkerfris droog en fruitig van smaak. Je proeft tonen van citrus, Granny Smith, 
Golden Delicious appel en een hint tropisch fruit. De ideale huis & aperitief wijn.

WIT Witte huiswijnen 
*Chili Chardonnay Casablanca Valley 
Droge witte wijn met aroma's van fris fruit zoals perzik, peer, 
citrus en meloen. De smaak is vol en fris. 

*Chili Sauvignon blanc Casablanca Valley 
Frisdroog en opwekkend van smaak. U proeft tonen van citrus 
fruit, groene appels en limoen. 

*Duitsland Bereich Nahetal 100% rivaner (zoet) 
Vol en fruitig van smaak, met een heerlijk fris zoetje en een  
fris zoete afdronk. Uitstekend als aperitief. 

Wijn by the glas 
*Argentinië Zolo Torrontés  
Een geur van rozenbloesem, lychee's, rijpe peren en ananas. 
De wijn smaakt vol, fris en droog. Geschikte wijn voor 
kruidige/pittige gerechten. 

*Italië Pinot Grigio van Cantine Sacchetto  
De wijn is droog, vol en fris van smaak met aroma's van 
appel, perzik en frisse citrus. Verleidelijk lekker! 

*Nieuw Zeeland Tindall Marlborough Sauvignon 
U ruikt aroma's van kruis-, vlierbessen en tropische vruchten 
zoals passie vruchten en lychee. De wijn is frisdroog en 
exotisch van smaak. Heerlijk als verfrissend aperitief. 

Rosé huiswijn 
 *Frankrijk Rosé Cabernet Sauvignon & Franc 
Rosé met een zeer intense neus van rood fruit, frambozen, 
bosaardbeien en rode bessen. Soepel en mondvullend,  
fris en met voldoende structuur. 

Mousserend 
*Italië SEQ Ultra Glera Vino frizzante (flesje 0,2ltr) 
De wijn is frisdroog van smaak met tonen van citrus, en appel 
met een lange frisse afdronk. Als aperitief, bij borrelhapjes, 
lichte voorgerechten en salades.

Glas 

€ 3,85 

€ 3,85 

€ 3,85 

€ 3,95 

€ 4,50 

€ 4,75 

€ 5,95 

€ 3,85 

Fles 

€ 21,95 

€ 21,95 

€ 21,95 

€ 21,95 

€ 26,95 

€ 27,95 

€ 34,95 

€ 21,95 

€ 5,25



Seizoenswijn 
*Italië Pinot Nero delle Venezie Sacchetto 
Vol, rond, zacht en soepel van smaak. Een rode Italiaanse allemansvriend.  
Lekker als aperitief, bij pasta's, vlees- en gevogelte gerechten.

Glas 

€ 3,85 

€ 3,95 

€ 4,50 

€ 4,75 

€ 4,75 

€ 5,95 

€ 3,95 

€ 4,95

Fles 

€ 20,95 

€ 21,95 

€ 24,95 

€ 25,95 

€ 25,95 

€ 32,95 

Rood Rode huiswijn 
*Chili Carmenère Casablanca Valley 
Een prachtige begeleider van verschillende roodvlees 
gerechten, bij voorkeur van de grill. Een wijn die ook prima 
'los' van de maaltijd gedronken kan worden. 

Wijn by the glas 
*Argentinië Zolo Malbec 
De smaak is vol, zacht en stevig met zwart fruit en subtiele 
kruiden. Volle afdronk door de rijping op eikenhouten vaten. 
Te schenken in combinatie met vlees en wildgerechten, 
gerijpte kazen en heerlijk buiten de maaltijd om. 

*Italië Bosco del Merlo, Merlot 
Heerlijke wijn om 'los' van de maaltijd te drinken of te 
combineren met gerechten uit de mediterane keuken; Pasta, 
vleesgerechten, appetizers en kazen. 

*Australië Cranswick Estate shiraz  
Rijk aan verschillende fruit smaken met complexe tonen van 
zwarte bessen en specerijen. Goed te combineren met 
gegrilde gerechten met rund of lamsvlees of gerijpte kazen. 

*Italië Valpolicella Classico Superiore 
Boordevol rijpe kersen, aardbeien en blauwe bessen met een 
lange soepele, frisse afdronk. Lekker bij pasta-, geroosterd 
vlees-, en kipgerechten. 

Port / Dessertwijn 
*Portugal Senhora do Convento ruby reserva. 
Zijdezacht en vol fruitig van smaak met zoet fruit van zwarte 
kersen, bramen en vijgen. Heerlijk bij chocolade desserts en 
harde kazen. 

*Italië Marsala Superiore Riserva 
Deze Dolce is uiteraard zoet maar geeft toch spanning. 
Smaak van gedroogd fruit (rozijnen)en karamel. 
Past goed bij chocolade desserts.


