
R
ES

TA
U

R
A

N
T K

A
A

RT
Extra's  

Groente van de dag | Frites & mayonaise | Salade van de dag 3,40

Desser ts
Armagnac parfait met pruimen en Earl Grey siroop 8,80

Bananen marsreep cake met ijslolly verpakt in marsepein en hazelnoot chocolade flapjacks 
en coulis van bosvruchten 8,90

Warme appel-peren strudel met rozijnen en amandelen, roomijs en saus van Bourbon vanille 8,70

I Jscoupes
“Coupe Stroopwafel” vanille-ijs en saus van Werther’s Echte en stukjes stroopwafel 8,70

“Coupe Piccobello” bananenijs, chocolade-ijs en cocosijs met pina colada, stukjes banaan 
en cantuccini 8,60

Coupe “Dame Noire” chocolade-ijs met rum rozijnen overgoten met lauwwarme vanillesaus, 
flapjack en mokkaboontjes 8,40

Lekker  (tijdens het dessert of erna)

Koffie   2,10 

Espresso   2,10

Espresso doppio   3,90

Cappuccino    2,40

Espresso machiato    2,20

Scheutje siroop van uw keuze in uw koffie
(Hazelnoot of karamel) 0,40 

Handgemaakte Macarons (5 smaken)   4,90

Enkhuizer Koffie | Cuba Coffee | Irish Coffee | Italian Coffee | 

French Coffee | Spanish Coffee | Kiss Of Fire | Baileys Coffee 6,00

Verse thee | Earl grey | Japanse Sencha |  
Rooibos naturel | Tropical garden | seizoensthee 2,40

Verse muntthee  2,60



Voorgerechten  (met brood en boter)

Rundercarpaccio ingelegd in V.O.C. kruiden met salade mesclun, boeren Klaver pikant, 
notenpesto en truffelcroutons 10,90

“Mosselen Saganaki” uit de schaal gelicht en gebakken met mosselgroenten en feta, zure room, 
Dijon mosterd en rode peper 9,80

In sesam en maanzaad gepaneerde Hollandse geitenkaas met bloemhoning met gemarineerde 
Doyenne de Comice, gecaramelliseerde amandelen en walnoten (v) 9,90

Bonte salade met handgedraaide rundvlees bitterballen, truffel en groene kruiden, zoetzuur biet, 
mozzarella balletjes en mosterdschuim 9,70

Lauwwarm mootje huisgerookte zalm, in vegeta gepekeld met frisse salade, soja marshmallow 
en wasabi crème 12,90

Falafel balletjes met dipsaus van yoghurt en mint, kaasvlinders en een komkommer lint salade (v) 8,90

Extra: Bol van zuurdesembrood met olijfolie geperst van olijven uit de familie boomgaard 3,80

Soepen  (Soepen worden begeleid met huisgemaakt brood)

Mediterrane tomaten-basilicum soep met vlees van kuikendijen en room (v) 6,60

Franse uiensoep geserveerd met een crouton en gegratineerd met gruyèrekaas (v) 6,80

Geurige vissoep, rijkelijk gevuld en geserveerd met knoflookcroutons 7,30

Hoofdgerechten ui t  het  water (met frites)

Combinatie van zalm, Aziatische tong en groene asperges met in saffraan gegaarde risotto van 
Italiaanse carnaroli rijst met tomaat en bisque van schaaldieren 18,90

Schelvisfilet “Bombay” met gerookt zeezout, aubergine kaviaar, paprika relish en knoflook-
aardappelcrème 18,60

Op de huid gebakken kabeljauw, Zeeuwse mosselen met le Petit Doruvael, zwarte pasta, 
courgette linten en gerookte zalmsaus 19,50

Snoekbaars met crème van gekruide zuurkool, roseval aardappelen en jus van rookspek met 
vadouvan 20,40

Groenlandse heilbot in parmezaankorst, “mac ’n cheese” van groene spaghetti en sofrito van 
tomaat 20,30

Voorgerechten, salades en soepen aangeduid met een (v) zijn ook vegetarisch verkrijgbaar

Hoofdgerechten van het land  (met f r i tes)

US beef van Black Angus rund met knolselderij mousseline, aardappelpoffer en bearnaise saus 21,30

Cilinder van varkenshaas gevuld met getruffeerd kalfsgehakt en paddenstoelenmix, omwikkeld 
met spek met een aardappel-kerrie gratin en rozemarijn saus 18,90

Met sweet-spicy stroop gelakte, sappig gegaarde, spare-ribs met een salade passionata en  
twee koude sauzen € 21,90
 Lady portion € 18,90

Saté van gemarineerd rund met atjar, kroepoek, seroendeng en grove satésaus 17,80

Kalfsvlees op lage temperatuur gegaard, rosé geserveerd met een stamppotje van zuurkool en 
jus van specerijen en gerookte knoflook 19,70

Kip “Tikka Masala” Indiaas curry gerecht van gemarineerde kippendijen geserveerd met een 
Griekse yoghurt en mace-nasi 17,10

Mexicaanse burrito met gekruid gehakt, roerbak groenten in een saus van tomaten, chili’s en 
specerijen, oversmolten met cheddar en guacamole crème fraiche 17,90

Vlees noch vis
Tarte tatin van roomboterbladerdeeg met courgette, tomaat, blue des Causes en rucola 
en nacho’s salade 15,90

Groentelasagne met mozzarella, aubergine, paprika en pestosaus, begeleid met 
komkommer lint salade 15,90

Cannelloni met geitenroomkaas en spinazie, opgediend met “Panzanella salade” 15,90
(Salade van brood, cherista’s tomaatjes, paprika, ui, bleekselderij, kappertjes, basilicum en knoflook)

Kindermenu’s
Voor Roodkapje: romig tomatensoepje 4,20

of Bambino frutto: fruitcocktail 4,90

Hoofdgerecht “Vet bekkie” kinderspies (bitterbal, kipnugget en hai fong bal) met friet en appelmoes 5,90

of “Lange Jan” frikandel met friet en appelmoes 5,90

of Broodje mini hamburger voor de echte binken met friet en appelmoes 5,90

of “Dikke duim” kroket met friet en appelmoes 5,90

of Kinder pasta 6,90

Nagerecht  “IJspret” vanille en chocoladeroomijs met surprise-ei, discodip en slagroom 4,90

 “Zoethoudertjes” portie poffertjes met vanille-ijs en slagroom 5,40

Kinderen onder de twaalf jaar kunnen ook uit een aantal gehalveerde “volwassen” hoofdgerechten 
kiezen! Vraagt u de bediening voor de keuzes.


