
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. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SALADE GEROOKTE ZALM           
Salade met gerookte zalm, aardappelsalade met truffelmayonaise, little gem, rode ui, haricoverts en een zachtgekookt 
ei. 
 
 

SALADE GEITENKAAS*  
Salade met geitenkaas, honing, stoofpeer, kastanje, grapefruit en notenvinaigrette.  
 

SALADE KIP  
Huisgegaarde lauwwarme kipfilet met babyleaf, cherrytomaten, bosui, crispy bacon, gekookt ei, croutons, 
Parmezaanse kaas en een frisse yoghurtdressing.   

VOORGERECHTEN 

CARPACCIO ‘BURGERZAKEN’   10.50 
Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse  
kaas, zongedroogde tomaten en pijnboompitten. 
 
GAMBA CURRY     9.50 
Romige Indiase curry met gamba’s, bosui en cashewnoten. 
Geserveerd met knoflook-naanbrood en een yoghurtdip. 
 
KRAB KOEKJES      9.50 
Krab koekjes met avocado/mango salsa en limoenmayonaise. 
 
BIETENCARPACCIO    7.50 
Bietencarpaccio met geitenkaas, kerriemayonaise, walnoten 
en rucola. 
 
GEKONFIJTE EEND    8.50 
Gekonfijte eend met een salade, witlof, appel, zoet/zure rode 
kool en chutney van rode ui. 
 
AARDAPPEL-PREISOEP    6.50 
Romige aardappel-preisoep met spek, citroenolie en 
waterkers. 

SUKADESTEAK     17.50 
Gegrilde sukadesteak met geroosterde wortel, gepofte 
cherrytomaten, roseval, bimi en gepofte knoflook-jus.  

ZEEBAARS     21.50 
Op de huid gebakken zeebaars met crème van bloemkool, 
gebakken bloemkool, bimi, amandelen en mosterd-roomsaus. 

HERTENBIEFSTUK     21.50 
Gebakken hertenbiefstuk met spruiten stamppot, spekjes, 
pistache en kardemomjus.  
 
VEGAN BURGER     15.50 
‘Beyond’ burger met een sesambroodje, little gem, gebakken 
ui, augurk, tomaat, vegan mayonaise en fijngesneden 
rodekool.  
 
EENDENBORST     19.50 
Gebakken eendenborst met udon noodles, Oosterse 
groenten, wasabi-crumble en Hoisinsaus. 

BURGERZAKEN BURGER    16.00 
Angus rundvleesburger met Rotterdamsche oude kaas, 
brioche broodje, truffelmayonaise, crispy bacon, rode ui, 
tomaat en rucola. 
 
KIPSATÉ      14.50 
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas en 
gefrituurde uitjes. 

KABELJAUW     19.50 
Gebakken kabeljauw omwikkeld met spek, ratte aardappel, 
tomaat, knoflook en salie-roomsaus.  

VEGETARISCHE LASAGNE    15.50 
Met spinazie, pompoen, courgette, zongedroogde tomaten, 
Mon Chou, Parmezaanse kaas en geschaafde amandelen.  
  
HAZENPEPER     18.50 
Geserveerd met aardappel-knoflook puree, rodekool en 
stoofpeer. 
 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet.  

 

HOOFDGERECHTEN 

SALADES 

BREEKBROOD     5.50 
Versgebakken breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, 
roomboter, olijfolie, Aioli en grof zeezout. 
 
ANTIPASTI PLANK   KLEIN  9.50 

GROOT   15.50 
Antipasti plank met spianata romana, Serranoham, Coppa di 
Parma, taleggio, focaccia, olijven, huisgemaakte pesto,  
zongedroogde tomaten en gezouten amandelen. 
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