
SMULPLANKJE  6,5 p.p.
Lekkere hapjes om mee te beginnen

BROOD OP DE PLANK  6
Overheerlijk brood met 
huisgemaakte smeersels 

FLAMMKUCHEN  10
Crème fraîche, srirachamayonaise, 

pulled chicken en pompoenchutney

OM TE DELEN

CHEF’S SOEP  7
Verse soep van de dag met wat lekkers

ERWTENSOEP  8,5
Huisgemaakt met roggebrood en katenspek

CARPACCIO  13 
Dungesneden ossenhaas met 

geroosterde pitten, Parmezaanse kaas, 
kruidenolie, slamelange en tru� elmayonaise 

BURRATA 14
Pomodori tomaten, limoen, olijvenmayonaise, 

kruidenolie, tomatenkruimel en slamelange 

ZEEUWSE MOSSELEN  13
Gepelde mosselen in een schuim van kerrie en kokos 

CEVICHE  15
Dungesneden zeebaars met limoencress 
en een citrusdressing  

TACO PULLED CHICKEN  12
Met srirachamayonaise en pompoenchutney

CRISPY CHICKEN  12
Met wakame, wasabimayonaise en edamame boontjes

VOORGERECHTEN

JULIUS CAESAR  15 
Verrassende salade met gemarineerde kippendijen, 

little gem, pancetta, knofl ookcroutons, 
Parmezaanse kaas en een dressing van ansjovis

Hoofdgerecht  +5

MR. MYAGI  17
Salade met gebakken biefstukpuntjes, rode ui, 

bospaddenstoelen, taugé , tomaat, 
komkommer en geroosterde nootjes 

Hoofdgerecht  +5

SALADES & BOWLS

GEITENKAAS  15
Gegratineerde geitenkaas met notenkruimel en
balsamicocrème op vijgentoast, slamelange, tomaat,
komkommer en kummel
Hoofdgerecht  +5 

POKE BOWL AVOCADO  17
Sushirijst met avocado, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten 
   
POKE BOWL ZALM  19
Sushirijst met gerookte zalm, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten

BORRELPLANK  25
Het beste begin van een gezellige avond

BACON ET L'OIGNON  13 
Crème fraîche, spek en ui 

POULET À LA CITROUILLE  17
Crème fraîche, srirachamayonaise, 

pulled chicken en pompoenchutney 

FLAMMKUCHEN 

BRIE, CHAMPIGNONS ET NOIX  16
Crème fraîche, brie, rode ui, champignons, rucola, 
walnoot en balsamico

CHÈVRE BASILIC  17
Crème fraîche, geitenkaas,  rode ui en basilicum
Parmaham +3

SAUMON FUMÉ ET AVOCAT  19
Crème fraîche, gerookte zalm, kappertjes, rode ui, 
mierikswortelcrème en avocado 



BIJGERECHTEN

VARKENSHAAS SATÉ  18 
Huisgemaakte satésaus, cassavechips 

 en zoetzure komkommer 

YAKITORI SATÉ  18
Kippendijen met yakitorisaus, 
seroendeng en cassavechips  

FISH & CHIPS  18
Verse kabeljauw in een krokant jasje

BIEFSTUK LOWIETJE  25
Met een overheerlijke sambaljus 

of een champignonpepersaus

SPARERIBS  20
Mals van het bot, geserveerd met een barbecuesaus, 

seroendeng en lente-ui   

BLACK ANGUS BURGER  17
Met tomaat, rode ui, pancetta en whiskysaus 

Old Amsterdam  +1,5

KALFSSUKADE  24
Met een aceto balsamico jus, een kalfsvleeskroketje

en puree van de chef

VEGA(N) BURGER  23
Bietenburger op een bun, little gem, mango,

avocado, kokoskrokantje en veganmayonaise

HOOFDGERECHTEN

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met  friet van Friethoes en salade

WILD ZWIJN  26
Met wintergroente, puree van de chef, 
een bitterbal van wild en een tru� eljus  

FAVORIETEN

CHEF’S MEAT  --
Voor de echte vleesliefhebbers

VANGST VAN DE DAG  --
Wisselend visgerecht, 
vers binnengehengeld

VEGATASTISCH --
Wisselend vegetarisch gerecht

WILD

SPARERIBS  13 
Met frietjes, knofl ooksaus, appelmoes 
en mayonaise

SATÉ  13 
Met frietjes, satésaus, kroepoek, appelmoes 
en mayonaise 

HAMBURGER  13 
Met frietjes, ketchup, appelmoes
en mayonaise 

FISH & CHIPS  14 
Met frietjes, ravigotesaus, appelmoes
en mayonaise 

KIDS BOWL AVOCADO  14
Sushirijst met avocado, verse groenten,  wakame 
wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten

KIDS BOWL ZALM  16
Sushirijst met gerookte zalm, verse groenten, 
 wakame, wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten

FRIETJE MET SNACK  10
Keuze uit kroket, frikandel, kipnuggets of kaassou�  é 
met appelmoes en mayonaise

HERTENBIEFSTUK  28
Met wintergroente, puree van de chef, 

een bitterbal van wild en een aceto balsamicojus 

KIDS

FRIET VAN FRIETHOES  5
Met brandermayonaise

GEMENGDE SALADE  4,5
Met komkommer, tomaat, appel, croutons, bleekselderij, 

rode spitskool en een huisgemaakte dressing 

ZOETE AARDAPPELFRIET  6
Met brandermayonaise

TRUFFELFRIET  7
Tru� elolie en Parmezaanse kaas

De prijzen van onze favorieten kunnen dagelijks wisselen 


