
    ONTBIJT  tot 12:00 

CROISSANT      3

met boter en confituur     +1.5

met boerenkaas     +2

met boerenham     +2

met manchego      +3

met gedroogde Spaanse ham    +3

met crème fraîche en gerookte zalm   +5

YOGHURT

Verse yoghurt met granola en ingelegd rood fruit  7.5

liever sojayoghurt?     +1

PAN CON TOMATE

Geroosterd zuurdesembrood    5.5

met tomaat, knoflook en olijfolie
    

met manchego      +3

met gedroogde Spaanse ham    +3

PAIN PERDU

maple syrup & boter     7.5
 

met rood fruit      +3

met banaan      +2

met spek      +4

DRIE EITJES

gebakken of scrambled,     8
desembrood of baguette    

  

met boerenkaas     +2

met boerenham     +2

met gegrilde tomaat     +2

met spek      +4

met gerookte zalm     +5

met foie gras en uiencompote    +8.5

SUPPLEMENT

Gekookt eitje      2 

Sla, dressing, croutons & Parmigiano   6

Desembrood      4

Stokbroodje      3

PASTRY

Kaneel-bun van Meneer Leffers    5

Hazelnoot-crème gebakje van Maison Kelder  5

Bananenbrood van Uit de Kunst met maple syrup  4.5

Appeltaart van Uit de Kunst    4.5

met slagroom      +1

Pastel de nata      3.5



    LUNCH  van 11:00 tot 16:00 

SOEP

Uiensoep, desembrood en Gruyère  9 

TARTINES & BAGUETTES

Een ‘tartine’ is de Franse benaming voor mooi en rijkelijk 
belegde boterham. Vraag ons personeel naar eventuele 
tartines buiten de kaart en andere specials.

Boerenkaas     9
Doesburgse mosterdmayonaise, uiencompote en kruidensla 

Ossenworst     13
remoulade, ei, sjalot, cornichons en Amsterdamse uitjes 

Haring       14
mierikswortel, radijs, ingelegde biet, dille en sjalot   

Gerookte zalm     15
crème fraîche, dille, ei, cornichons en Amsterdamse uitjes

CROQUETTES

Rundvleeskroketten    12
Dijon, desem of casinobrood & salade   

Kaaskroketten     12
mayonaise, peterselie, desem of casinobrood & salade 

Garnalenkroketten    15
mayonaise, peterselie, desem of casinobrood & salade 

CROQUES

Croque Monsieur    10
Gruyère, boerenkaas, béchamelsaus   

Croque Madam     12 
Gruyère, boerenkaas,  béchamelsaus & gebakken ei 

Grilled cheese     8
tosti van de grill met boerenkaas en ketchup  

met boerenham     +2

SALADES

Salade chèvre      15
pecan, hazelnoot, radijs & dadelvinaigrette  

Caesar salad     16
gerookte zalm, ei, croutons & Parmigiano  

Caesar salad     15
gekonfijte kip, ei, croutons & Parmigiano  
Ook vegetarisch & vegan te bestellen

KLASSIEKERS 

Clubsandwich     15
gekonfijte kip, ei, spek, mayonaise & salade

Visplateau     16
gerookte zalm, kipper, makreel rilette, mierikswortel, 
toast & salade

Quiche      15
paddestoelen, prei en salade

Steak tartare préparé (100 of 200 gram)  15/25
frites & salade

Confit de canard    23
zuurkool, spek, frites & salade

            
SUPPLEMENT

Gekookt eitje      2 

Frites & mayonaise     5

Sla, dressing, croutons & Parmigiano   6

Desembrood      4

Stokbroodje      3



    DINER van 17:30 tot 22:00 

À LA CARTE     

Bekijk de krijtborden of vraag ons bedienend personeel 
voor onze wisselende gerechten buiten de kaart om. 
Hiervoor geldt wel, op is op.

VOORAF

Uiensoep     9
desembrood,  Gruyère

Kaaskroketten     11
peterselie & mayonaise

Garnalenkroketten    14
peterselie, citroen & mayonaise

Visplateau     16
gerookte zalm, kipper, makreel rilette, 
mierikswortel & toast

Steak tartare préparé (100 gram)  13

Courgette fritters    13
saffraan, yoghurt & kruidensla

Burrata      13
coeur de boeuf, fleur de sel & basilicum

HOOFDGERECHTEN

Quiche      18
paddestoelen & prei

Entrecôte & bearnaise    25

Steak tartare préparé (200 gram)  25

Confit de canard    23
zuurkool & spek

Poisson meunière         dagprijs
vangst van de dag

Salade chèvre     18
pecan, hazelnoot, radijs & dadelvinaigrette

Caesar salad     21
gerookte zalm, ei, croutons & Parmigiano

Caesar salad     19
gekonfijte kip, ei, croutons & Parmigiano
Ook vegetarisch & vegan te bestellen


