
 

       

V O OR G E R E C H T E N  
Stokbrood met kruidenboter en olijfolie [A] 4.50 
Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten en Parmezaan [A] 11.50 
Pil pil garnalen in olijfolie met Spaanse peper, knoflook en peterselie [A] 11.50 
Ceviche van zeebaars met grapefruit, venkel en granaatappel [A] 13.50 
Vitello tonnato met kappertjes en rucola [A] 10.50 
Meloen met ham Cantaloupe meloen met Serranoham [A] 9.50 
Salade Oosterse kippendij met Japanse mayonaise, teriyaki en furikake [A] 11.50 
Salade Bellevue met gerookte zalm, inktvisringen, gamba en rivierkreeftjes [A] 16.50 
Bouillabaisse met aardappeltjes, rouille en croutons [A] 9.50 
 
H O OF D GE R E C H T E N  
Sliptongen drie stuks met groenten en frites 24.50 
Sliptongen twee stuks met groenten en frites  20.50 
Dagvis met groenten en frites [A] dagprijs 
Mosselen met huisgemaakte sausjes, frites en salade 19.50 
Poke Bowl zalm met rijst, edamame, komkommer, boontjes, bosui  [A] 19.50 
Biefstuk Iers rund met knoflook sambal of eigen jus met groenten en frites  19.50 
Spare Ribs klassiek of oosters met sla en frites [A]  19.50 
Kipsaté met sambalboontjes, Balinees ei, atjar, seroendeng, kroepoek en frites [A] 18.50 
Steak tartare (rauw) zelf aan te maken en geserveerd met frites en salade [A] 19.50 
Vegetarische Pho noedels met bouillon, groente, ei en waterkastanjes  17.50 
 
N A GE R E C H T E N  
Dame Blanche vanille ijs en warme chocolade saus 7.50 
Affogato vanille ijs met espresso 5.50 
Citroen meringue [A] 7.50 
Coupe Boerenjongens vanille ijs, advocaat en boerenjongens 8.00 
Salted Caramel vanille ijs, gezouten karamel en Bastogne koek bodem 7.50 
 

V O OR  
Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten en 
Parmezaan - of - Pil pil garnalen in olijfolie met 
Spaanse peper, knoflook en peterselie 
 
H O OF D  
Sliptongen twee stuks met groenten en frites 
of - Kipsaté met sambalboontjes, Balinees ei, atjar 
seroendeng, kroepoek en frites 
 
D E S S E R T  
Dame Blanche vanille ijs en warme chocolade 
saus - of – Citroen meringue 
 

A F H A A L  G E R E C H T E N   
Gerechten met een [A] kunnen ook afgehaald 
worden. Bestellen 7 dagen in de week tussen 
12.00 en 20.00 uur op 035 - 538 2382. 
Afhalen tussen 16.00 en 20.00 uur, met gratis 
stokbrood met olijfolie en kruidenboter. 
 


