
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. 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
  
PANNETJE GEKOOKTE MOSSELEN         19.50  
Gekookte mosselen in wijn, bier of Oosterse wijze.  
Geserveerd met friet, cocktailsaus, ravigottesaus,   
citrusmayonaise en gemengde salade.    
Onbeperkt te bestellen. 

 

 

SALADE NIÇOISE                                         
Salade van tonijn met little gem, rode ui, ansjovis, roseval, olijven, tomaat, zachtgekookt ei, haricot verts en 
citrusmayonaise. 

SALADE WATERMELOEN 
Salade met watermeloen, feta, aardbei, komkommer, pistache en fijngesneden munt.  
 

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

WEEKSPECIAL 
Iedere maandag t/m donderdag te 
bestellen. Vraag onze medewerker naar 
de special van deze week of scan de QR-
code met uw telefoon. 
 

VOORGERECHTEN 

   10.50 
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse  
kaas, zongedroogde tomaten en pijnboompitten. 

GAMBA CURRY     9.50 

Geserveerd met knoflook-naanbrood en een yoghurtdip. 

TONIJN TATAKI      9.50 
Tataki van tonijn met Japanse mayonaise, salade van wakame, 
sojabonen, Oosterse vinaigrette en crumble van wasabi. 

TOMPOUCE VAN GEITENKAAS   8.50 
Krokant bladerdeeg met mousse van geitenkaas, peer, 
geroosterde pecanoten en avocadocrème. 

DOPERWTENSOEP     6.50 
Met katenspek, feta en citroenolie 

SUKADESTEAK     17.50 
Gegrilde sukadesteak met geroosterde wortel, gepofte 
cherrytomaten, geroosterde aardappel, en gepofte -
knoflookjus.  
 

ZEEBAARS     21.50 
Op de huid gebakken zeebaars met risotto van gerookte 
makreel, doperwten en gremolata. 
 

KALFSENTRECOTE    21.50 
Gebakken kalfsentrecote met La Ratte aardappel, tomaat, 
knoflook, spek en rozemarijnjus. 
 

VEGAN BURGER     16.00 
botersla, gebakken ui 

en zoetzure coleslaw.  
 
TONIJN      22.50 
Gegrilde tonijn met udon noodles, Oosterse groenten, wasabi-
crumble en Hoisinsaus. 
 

BURGERZAKEN BURGER    16.00 
Angus rundvleesburger met Rotterdamsche oude kaas, 
brioche broodje, truffelmayonaise, crispy bacon, gebakken ui, 
tomaat en botersla. 
 

KIPSATÉ      14.50 
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas en 
gefrituurde uitjes. 
 

PASTA      15.50 
Met doperwten, groene asperge, amandelen en 
knoflookbroodkruim. 
 

 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites.  

HOOFDGERECHTEN 

SALADES 

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. 

BREEKBROOD     5.50 
Versgebakken breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, 
roomboter, olijfolie,  aioli en grof zeezout. 
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