
Onze desserts verdienen een eigen kaart, ook voor de kleine trek. Vraag gerust naar de dessertkaart. 
 

Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om eventuele 
allergieën bij uw bestelling kenbaar te maken. 

 

BREEKBROOD     5.50 
Versgebakken breekbrood. Geserveerd met huisgemaakte 
pesto, roomboter, basilicumolie, aïoli en grof zeezout. 
 
EXTRA FRIET     2.50 

SALADE Vegetarisch    3.50 

 

      
      
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
SALADE TONIJN            
Salade van tonijn met little gem, rode ui, ansjovis, roseval, olijven, tomaat, geroosterde paprika en mosterddressing.
  
GEITENKAAS SALADE        
Lauwwarme geitenkaas met honing, walnoten, rode biet, gele biet, babyleaf salade en een dressing van aceto. 
 
SALADE KIP  
Huisgegaarde lauwwarme kipfilet met babyleaf, cherrytomaat, bosui, crispy bacon, gekookt ei, croutons, Parmezaanse 
kaas en een frisse yoghurtdressing.   

VOORGERECHTEN 

CARPACCIO ‘BURGERZAKEN’   10.00 
Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse  
kaas, zongedroogde tomaat en pijnboompitten. 
 
GEBAKKEN GAMBA’S    10.00 
In kruiden- en knoflookboter gebakken gamba’s 
geserveerd met toast. 
 
WILD PASTEITJE      8.50 
Pasteitje gevuld met wildgoulash,  
bospaddenstoelen en gepofte cherrytomaten. 
 
OCEAN DUO     10.50 
Gerookte zalmfilet, met zoetzure komkommer,  
gamba’s, dille, limoen en cocktailsaus. 
 
STEAK TARTAAR     10.50 
Tartaar van ossenhaas op getoast brood met kappertjes, 
augurk, sjalotten, peterselie en een gepocheerd ei. 
 
FRANSE UIENSOEP    5.50 
Franse uiensoep gegratineerd met Rotterdamsche  
oude kaas. 
 
ANTIPASTI PLANK   1 PERSOON 9.50 

2 PERSONEN  15.50 
Antipasti plank met spinata romana, mortadella, parmaham, 
taleggio, focaccia, olijven, huisgemaakte pesto,  
zongedroogde tomaat en pistachenoten. 
 

SUCADESTEAK     18.50 
Gegrilde sucadesteak met een crème van pastinaak, wortel, 
gepofte cherrytomaten, roseval aardappelen en een 
huisgemaakte kruidenboter. 

VARKENSHAAS     19.50 
Varkenshaas in een jasje van spek met zoete aardappelpuree, 
bimi, sugarsnaps, cherrytomaten en Jus de Veau. 

PARELHOEN     18.50 
Krokant op de huid gebakken parelhoen met gnocchi van 
truffel, spinazie, sjalotjes, knoflook en gegrilde aubergine.  
 
BURGERZAKEN BURGER     
Vraag naar onze unieke burger. 
 
DE ROTTERDAMMERT    16.00 
Angus runvleesburger gevuld met Rotterdamsche oude kaas, 
brioche broodje, bieten chutney, crispy bacon en rucola 
       
KIPSATÉ      14.50 
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas, 
gefrituurde uitjes en atjar.  

HERTENBIEFSTUK     22.50 
Gebakken hertenbiefstuk met een stamppot van spruiten, 
stoofpeer, bospaddenstoelen en rode wijnsaus. 

KABELJAUW      20.50 
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met zoete 
aardappelpuree, spinazie en witte wijn-mosterdsaus.   

ZALMFILET     19.50 
Gebakken zalmfilet in een korst van pistache, bietenrisotto, 
sugarsnaps en bimi. 

RAVIOLI      15.50 
Pasta met spinazie, ricotta, rucola en een spinazie-botersaus. 
   

 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet.  

 

HOOFDGERECHTEN 

SALADES 

BIJGERECHTEN 
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