
VOORGERECHTEN

Broodplankje 6.50
oude kaastapenade | aïoli

SOEPEN
Tomatensoep  6.95
crème fraîche | groene kruiden
Soep van de dag 7.95
vraag het aan onze bediening

VLEES
Carpaccio van rundvlees 12.95
truffelmayonaise | zongedroogde tomaat 
oude kaas | pittenmix | salade | groene kruiden
Oosterse salade 11.95
krokante kip | sriracha mayonaise 

VIS
Trio van vis 12.95
gerookte zalm | gamba | tonijnsalade 
limoen dille dressing
Pittige gamba’s 12.95
pittige gamba’s| knoflookolie| naan

VEGETARISCH
Pompoentaartje  13.95
geitenkaas | pompoen | walnoten 
zongedroogde tomaat | bladerdeeg 
balsamicostroop

Tomatentartaar  12.95
tomatentartaar | burrata | olie van bosui 
rucola | crumble van walnoten

Dagelijks vanaf 17.00u te bestellen.Diner

  Vegetarisch gerecht. Heeft u een allergie 
of speciale wensen? Laat het ons weten!



HOOFDGERECHTEN

VLEES
Hollandse biefstuk 23.95
beurre café de Paris | seizoensgroenten
aardappelgarnituur
Rib-eye 26.95
gerookte knoflookjus | seizoensgroenten
aardappelgarnituur
Lamsstoof 19.95
lamsvlees | couscous | zoete aardappel 
kikkererwten | abrikozen
Saté van gemarineerde kippendijen 19.95
groentenmix | huisgemaakte pindasaus
kroepoek | friet
Runderburger 19.95
tomaat | augurk | krokant uiennestje | kaasmix
barbecue saus | sla | friet

VIS
Gebakken dorade 22.95
dorade | seizoensgroenten | kruidenolie 
aardappelgarnituur
Gestoofde kabeljauw 22.95
romige dillesaus | seizoensgroenten
aardappelgarnituur

VEGA
Pompoencurry  18.95
kikkererwten | pompoen | gember | knoflook
wortel | ui | citroengras | kokosmelk | wrap
cashewnoten | salade | friet
Truffelrisotto  19.95
paddenstoelen | gepofte tomaat | grana padano
rucola | krokant kaaskoekje
Groenteburger  18.95
tomatensalsa | tortillachips | krokant uiennestje
guacamole | sla | friet

3-GANGENMENU € 39.50
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 
(van zondag t/m woensdag)  Vegetarisch gerecht. Heeft u een allergie 

of speciale wensen? Laat het ons weten!

Diner



SALADES & BOWLS
Buddha bowl vega  17.95
kikkererwten | zoetzuur van rode kool | mango
edamame boontjes | gepofte tomaat | quinoa
gegrilde aubergine | crème fraîche
Buddha bowl krokante kip 17.95
krokante kip | kikkererwten | zoetzuur van rode kool
mango | edamame boontjes | gepofte tomaat
quinoa | gegrilde aubergine | crème fraîche
Salade geitenkaas  17.95
tomaat | komkommer | rauwkost | gekookt ei
pompoen | notenmix
Salade gerookte zalm 17.95
tomaat | komkommer | rauwkost | kappertjes
rode ui | gekookt ei | limoen-dille vinaigrette

PK EASY FOOD
Vanaf 2 personen te bestellen

Vlees p.p. 29.95
Hollandse biefstuk | lamsstoof | kippendijen
seizoensgroenten | aardappelgarnituur
Vis p.p. 29.95 
dorade | kabeljauwfilet | garnalen 
seizoensgroenten | aardappelgarnituur

SIDES
Friet met mayonaise 4.00
Zoeteaardappelfriet met truffelmayonaise 5.00
Frisse salade 4.95 
Brood met dips 6.50

Diner



LUXE KOFFIES 7.95

geserveerd met slagroom

Irish Coffee
Tullamore Dew
Jamaican Coffee
Tia Maria
French Coffee
Grand Marnier Rouge
Italian Coffee
Amaretto Disaronno
Spanish Coffee
Licor 43

DESSERTS
Panna Cotta van rood fruit 7.75
panna cotta van rood fruit | rood fruit coulis 
bosvruchten | atsina
Limoncello parfait 9.95
limoncello parfait |limoncello-stroop | slagroom
Cheesecake 8.95
cheesecake| sorbetijs van passievruchten
Kaasplankje 12.95
kaas| vijgenstroop| notenbrood

After dinner


