
Ontbijt: 
(Alleen in het weekend en in de schoolvakanties. 
tot 11:00 uur te bestellen) 
 

Griekse yoghurt met cranberry’s €   4,95 
Croissant en kaiserbolletje €   6,50 
met apart een plakje ham, kaas, boter en jam 

Complete ontbijtplank *  €  12,50 
croissantje, kaiserbolletje, ham, kaas, jam, 
boter, gekookt eitje, fruit, een glaasje jus 
en een kopje koffie of thee 

Luxe ontbijtplank *  €  15,50 
croissantje, kaiserbolletje, bruine pistolet, 
kaas, ham, jam, boter, gekookt eitje, fruit, 
gerookte zalm, brie, glaasje jus en een  
kopje koffie of thee 

* extra kopje koffie,thee of glaasje jus  €   1,75 
 

Soepen: 
(van 11:00 tot 16:00 en als voorgerecht bij het diner) 

Pomodorisoep met pesto erbij €  7,00 
Romige aspergesoep met kervel €  7,00 
      met garnalen €  8,75 
Mediterrane vissoep  €  9,95 
met visfilet, garnalen, brood en aïoli  
 

Broodjes:  
(van 11:00 tot 16:00) 

Rustiek stokbrood ham & kaas€  7,50 
met salade, basilicumdressing en ei 

Oude kaas op donker brood met  €  7,50 
rucola, cherrytomaat en pittige mosterd 

Serranoham op donker brood met €  8,00 
balsamico, rucola en zontomaat 

Kipkerriesalade op maïsbrood €  8,95 
Tonijnsalade op maïsbrood   €  8,95 
Salade van huisgerookte zalm €  9,95 
op een focaccia met verse geitenkaas 

Mexicaanse hamburger  €  9,95 
op een flaguette met groentes en salsa  
Broodje van het moment €  7,95 
regelmatig wisselend broodje , vraag het ons 
 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons! De meeste 

gerechten kunnen wij voor u aanpassen.  

Kruisbesmetting van allergenen kunnen 

we nooit 100% tegengaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Salades: (te bestellen als klein of  groot) 

(van 11:00 tot 16:00 en bij het diner) 
Geserveerd met brood en boter. Eventueel aan te 
vullen met frites of aardappelreepjes voor €1,50 
 

Geitenkaas:  kl. €  9,75  gr. € 14,75 
met zontomaat, asperge, walnoten, meloen, dadel, rode 
ui, vijgen en truffeldressing 
 

Griekse salade kl. €  9,75  gr. € 14,75 
met feta, komkommer, tomaat, olijven, rode ui, 
geroosterde paprika en basilicumdressing 
 

Kipsalade  kl. €  9,75  gr. € 14,75 
gemarineerde kipreepjes op een salade met noten, 
grapefruit, kiwi, blauwe kaas en cranberrydressing  
 

Ossenhaas  kl. € 13,00 gr. € 18,75 
op een Oosterse salade met shiitakes, cashewnoten, 
taugé, rode ui, paprika en ketjapsaus  
 

Zeebaarsfilet kl. € 13,00 gr. € 18,75 
op de huid gebakken op een salade met tomaat, venkel, 
rode ui, garnalen en een dressing van waddenmosterd 
 

Gegrilde coquilles kl. € 13,00 gr. € 18,75 
op een salade met gerookte paling, groene asperge, 
tomaat, gekookt ei  en mosterddressing 

 

Niçoise  kl. € 13,00 gr. € 18,75 
gegrilde tonijnmoot (rood) op een salade met tomaat, 
komkommer, paprika, olijven, haricots vert, ei, 
kappertjes, rode ui, aardappel en ansjovis  
 

Luxe vissalade kl. € 19,50 gr. € 26,50  

(minimaal 2 pers., prijs per persoon) 
salade met verschillende soorten gebakken vis, 
gamba’s, coquilles, gerookte vissoorten, garnalen, 
tonijnsalade en broodjes met aïoli 
 
Bovenstaande salades kunnen ook als voor-  
of hoofdgerecht tijdens het diner besteld worden. 
 

Voor de kinderen hebben we een 

aparte kaart met een leuke kleurplaat 

 
 

 

  

 

 

 

Witte wijnen: 
Sogno del Sud Grillo,viognier € 24,50 
biologisch, Stogeel met exotisch fruit en specerijen 

Viognier ‘domaine st.-Anthelme € 26,00 

zachte, zuivere wijn uit de Rhône-vallei 

Coldridge Estate chardonnay € 27,50 

Australisch met smaak van mango en rozijnen 

Pinot Grigio IGT Fabiano  € 27,50 

perfecte balans tussen fruitigheid en droogte 

Grauer Burgunder Trocken € 30,00 
frisse zomerse wijn met kruidige aroma’s 

Lugana’Argillaia’ trebbiano € 30,00 
droge witte wijn uit de omgeving van het Gardameer 

Stoneleigh Latitude sauvignon bl. € 35,00 
hout gelagerd  met smaken van citrus  

Chablis AC Maison Lamblin  € 39,50 
Hout gelagerd met een elegante, minerale smaak   
 

Rode wijnen: 
Sogno del Sud Nero d’avola  € 24,50 
biologisch, diep rood met smaak van granaatappel 

Casa Silva Cabernet-Sauvignon € 28,50 
aroma van rode vruchten en hinten van chocolade 

Salliato Rosso Chiorri   € 38,50 
sangiovese, merlot en cabernet-sauvignon 

Valpolicella Ripasso  € 38,50 
zwaar en krachtig maar toch erg zacht van smaak 

Monthélie Rouge AOC pinot noir € 59,50 
vlezige smaak en geuren van kruiden en truffel 
 

Dessertwijnen:    glas 

Banyuls Hors d’age  € 4,50 
zachte, zoete rode wijn. Heerlijk bij chocolade 

Maubet petit manseng 2013  € 4,75 
bloemig, kruidig en fluweelzacht 

Casa Silva semillon/gewürztraminer € 4,75  
‘Late Harvest’ zoet met een aangenaam zuurtje    
 

 

Lunchgerechten: 
(van 11:00 tot 16:00 en bij het diner) 
 

Verse pasta met asperges € 15,50 
vegetarisch óf met huisgerookte zalm 

In olijfolie gebakken gamba’s € 19,50 
met knoflook, kruiden en limoen 

Gebakken scholfilet  € 18,50 
met salade, frites en ravigottesaus 

Gegrilde varkens rib-roast € 18,50 
met salade, frites en tomatenboter 

Asperges met puree, boter en ei € 19,50 
geserveerd met achterham óf gerookte zalm 
 

Dinergerechten: 
(vanaf 17:00 uur te bestellen) 
 

Mild pittige curry met rijst € 19,50 
op basis van kokosmelk, sereh, munt en groentes; 
geserveerd met watermeloen en naanbrood 
Vegetarisch, met kip of met vis 
 

Vegetarische lasagne  € 18,50 
met Mediterrane groentes en ‘Lady Blue’ 
 

Zeebaarsfilet met witte wijnsaus  € 20,00 
op een rucolastamppotje 
 

Tonijnsteak (rood)   € 21,00 
met ratatouille, pasta en olijfolie  
 

Stoofpotje van lamsvlees € 21,00 
kruidig Eilander lamsvlees met groentes  
 

Kalfs rib-eye   € 21,00 
met jus van ‘Lytje Pôle’ en groentes 
 

T-Bone steak (± 500 gr.)  € 37,50 
met kruidenboter, frites en salade 
 

Paëlla (min. 2 pers, langere bereiding) € 21,50 p.p. 

met kip, chorizo, vis, schaaldieren, groentes 

Ook vegetarisch te bestellen (min. 2 pers.) € 18,50 
 

Tapasmenu (per tafel te bestellen) € 27,50 p.p. 

in etappes serveren wij verschillende Mediterrane 
hapjes met een grand-dessert als afsluiting 
In dit menu gaat enige voorbereidingstijd zitten. 
Daarom verzoeken wij u dit menu minimaal 2 uur 
voordat u aan tafel wilt te reserveren.  


