
 

 
 

 

 

 

 

 

Lunchkaart 
(tot 16:00 uur) 

Soepen: 
Pomodorisoep    €  6,75  
met Parmezaan, pesto en focaccia 

Huisgemaakte erwtensoep  €  8,50 

met roggebrood en bacon  

Mediterrane vissoep   €  9,95 
met gamba’s en visfilets  
 

Broodjes:  
Baguette met ham & kaas, tzaziki en salade €  6,75 

Oude kaas, op donker brood met rucola en pesto €  7,50 

Serranoham, op donker brood met balsamico €  7,75 

Flaguette uit de oven   €  8,75 
met salami, brie, tomaat & ui 

Gebakken paddenstoelen op landbrood€  9,50 
met knoflook, rucola en zontomaat  

Sandwich zalm & geitenkaas  €  9,95 
op landbrood met een saus van waddenmosterd 

Tonijnsalade op maïsbrood met salsa en ei €  9,95 

Mexicaanse hamburger op een Italiaanse bol €  9,95 

XL burger, extra grote Mexicaanse hamburger €13,50 
 

Salades: (te bestellen als klein of  groot) 

Geitenkaas   kl. €   9,75       gr. € 14,75 
met zontomaat, groene asperge, walnoten, meloen,  

dadel, rode ui, vijg 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 bosvruchtendressing  
 

Eendsalade  kl. € 9,75         gr.  € 14,75 
gebakken eendenbout op een salade met spekjes, zilverui, 

paddenstoelen en courgette. Afgeblust met frambozenazijn 

Oosterse ossenhaas kl. € 13,00       gr. € 18,75 
op een salade met shiitakes, cashewnoten, taugé, 

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 
 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons. De meeste gerechten  

kunnen wij voor u aanpassen.  Kruisbesmetting van  

allergenen kunnen wij nooit 100% tegengaan.  

Lunchgerechten:  

Verse pasta met een tomaten/olijvensaus € 14,50 

In knoflookolie gebakken gamba’s  7stuks€ 11,50 

met kruiden, olijven en limoen        13stuks€ 18,50 

Gebakken visfilet met aïoli, salade en frites € 18,50 

Gegrilde kalfs rib-eye met salade en frites € 18,50  
 

Kindergerechten: 
Stokbroodje met ham of kaas  € 3,75 

Kopje tomatensoep met een scheutje room € 3,75 

Salade mozzarella, tomaat & komkommer € 5,00 

Poffertjes met smarties en poedersuiker     12stuks€ 5,00 

          24stuks€ 8,50  

Friet met een snack, mayonaise en appelmoes € 8,00 
keuze uit: frikadelletjes, bitterballen, kipnuggets,  

vissticks, kaasstengels, broodje hamburger en visfilet 

Pasta Bolognese met geraspte kaas  € 8,50 
 

Schatkistje, kinderijsje of punky  € 3,00 

 

Borrelhapjes: 
Kruidige borrelnotenmix  €   4,00 

Knoflookolijven met feta en zontomaat €   4,50 

Tomatenboter met broodjes  €   4,75 

Aïoli met broodjes    €   4,50 

Tzatziki en pesto met broodjes  €   6,00 

Tonijnsalade met broodjes   €   6,50 

Tapenades met brood   €   8,00 
olijventapenade, pesto, tzatziki en tonijnsalade 

Gamba’s in knoflookolie met brood  7 stuks € 11,50 

    13 stuks € 18,50 

Warme nacho’s    €   6,75 
met kaas,  guacamole, salsa en bieslook   

Kruidige aardappelreepjes met aïoli en chili €   4,95 

Bitterballen Van Dobben  8 stuks €   6,25 

   extra portie van 8 €   5,25 

Vegetarische frituurhapjes (portie van 8) €   5,25 
keuze uit loempiaatjes en kaassticks, half/half kan ook 

Mix frituurhapjes (minimaal 2 pers.)  €   2,75 p.p. 

p.p. een bitterbal, frikadelletje, loempia en kaasstick 

Kaasplank 5 lekkere kaasjes met broodjes € 13,50 

Visplank (voldoende voor 2 pers.)   € 15,50 

Mediterraan plankje (voldoende voor 2 pers.) € 15,50 
chorizo, serranoham, salami, kaasjes, pesto, olijven 

 

Voor het diner hebben wij een aparte kaart, vraag hier gerust naar! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dranken 
Warme dranken: 
Koffie, espresso, thee (div. smaken fairtrade) € 2,50 

Koffie verkeerd, cappuccino  € 2,75 

Latte Macchiato   € 3,25 

Latte Macchiato met karamel  € 3,50 

Verse muntthee met honing  € 3,00 

Grote koffie, dubbele espresso  € 3,75 

Warme chocolademelk met slagroom € 3,25 

Jamaica punch    € 6,95 
warme chocolademelk met bruine rum en slagroom 

Glühwein     € 4,50 

Koffies met drank en ongezoete room: € 6,95 
Irish, Italian, Spanish, French, Dockumer of Schiermonnikoger 
 

Bij de koffie: 
Appelgebak met slagroom  € 3,75 

Huisgemaakte boterkoek  € 2,75 

Huisgemaakte brownie    € 3,75 
met karamelsaus en slagroom 

Luikse wafel met cranberry’s en slagroom € 4,50 

    ½ wafel € 2,50 

Koude dranken: 
Frisdranken (flesje 0,2 ltr.)   € 2,50 
Pepsi, pepsi light, sisi, 7-up, ice tea, ice tea green, 

cassis, rivella, tonic, bitterlemon, dubbelfriss rood  

Apfelschorle  (flesje 0,25 ltr.)  € 3,00 

Verse melk, verse karnemelk  € 2,50 

Chocomel, yogho yogho  € 2,50 

Appelsap, tomatensap   € 2,50 

Verse jus d’orange   € 3,25 

Grote verse jus d’orange  € 4,95 

Sourcy rood, sourcy blauw  € 2,50 

Earth Water still of sparkling (fles 0,75 ltr.) € 4,75 
 

 

Borrels en kruidenbitters: 
Jonge jenever, oude jenever  € 3,25 

Beerenburg, corenwijn, vieux  € 3,25 

Apfelkorn, bessenjenever  € 3,25 

‘Lytje Pôle’, Jägermeister  € 3,25 
 

Whiskey, cognac 
Jameson    € 5,25 

Jack Daniels    € 5,75 

Bushmills Malt    € 6,50 

Cognac V.S., Armagnac   € 6,50 
 

. 

Likeuren: 
Cointreau, Tia Maria, Drambuie, 

Amaretto, Baileys, Limoncello 

Grand Marnier, Licor 43,  

Grappa, Calvados  € 4,95 
 

Bieren: 
Brand pils (v/d tap 0,25 ltr.)  €   2,60 

Brand pils (v/d tap 0,5 ltr.)  €   5,00 

Brand Weizen (v/d tap 0,3 ltr.) €   4,50 

Brand Weizen (v/d tap 0,5 ltr.) €   7,00 

Brand Dubbelbock (v/d tap) €   4,50 

Wisseltap vraag de bediening  

Amstel 0.0%    €   2,50 

Affligem blond, dubbel, tripel, Duvel €   4,75 

Liefmans rosébier, Jillz cider €   4,00 

Amstel Radler (normaal of 0.0%) €   4,00 

Corona, Desperados   €   4,95 

Mongozo (glutenvrij&fairtrade), Palm €   4,00 

Apple Bandit cider  €   4,25 
 

Wijnen: 
Wit 

Côtes de Gascogne  €   3,75 
(Colombard, Ugni- Gros Manseng, Sauvignon) 

Ortonese (Malvasia, Chardonnay) €   4,25 

Stoneleigh (Sauvignon Blanc) €   4,75 

Rosé 

Kiwi Cuvée (Cabernet Franc)  €   3,75 

Rood  

La Mancha Temprannillo €   3,75 

Merlot Bellefontaine  €   4,75 

Mousserend 

Prosecco  glas €   4,75 

   fles € 25,00  

Naast deze wijnen hebben we een uitgebreide  

wijnkaart met wijnen per fles. 
 

Port, Vermouth, Sherry 
Rode port, witte port  €   4,25 

Port LBV   €   5,25 

Port Colheita   €   5,25 

Martini bianco, Martini rosso €   4,25 

 
Wij maken de rekening op per gezelschap.  

Apart afrekenen is derhalve niet mogelijk. 

 


