
Soepen
Geserveerd met kruidenboter canape 

Tomaten soep      6
Verse groenten ,tagliatelle ,rundergehakt

Champignonensoep (vegetarisch mogelijk)    6,75
Beenham, verse tuinkruiden

LUNCH

Zachte broodjes
Wit broodje belegd met 

Beenham of beemsterkaas     3,75

Kroket of frikandel       4,25

Ambachtelijke molensteen koud
Bruin of wit

Gezond (vegetarisch mogelijk) 7,75
Beemsterkaas ,beenham, ei ,tomaat,
komkommer, rode ui en mosterd dille saus

clubsandwich 10
gemarineerde kip� let, eiersalade, katenspek, tomaat
sla, mosterd mayonaise en friet

Runder Carpaccio                                             8,25
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, tuinkruiden,
Keuze uit: Tru� elmayonaise of pesto

Provencaal 8,50
Gerookte zalm, krabsalade ,
mosterddille grove peper ,tuinkruiden

Ambachtelijke molensteen warm
Bruin of wit

Gebakken geitenkaas (vegetarisch mogelijk)        8,25
Katenspek, bosui, appel, noten melange, kaneel, 
honing, balsamicodressing

Broodje steak 9,50
Rumpsteak, cheddarkaas, sriracha mayo , rode ui

2 tal bourgondische 
kroketten of frikandellen 8

Lunchplank 
2 plakken molensteenbrood met beenham, Beemsterkaas,
rundvleessalade en een bourgondische kroket

exclusief tomaten soepje                                        9   

inclusief tomaten soepje                                        12,50

tosti’s
bruin of wit molensteenbrood 
ingesmeerd met kruidenolie

tosti ham en/of kaas 4

tosti pikant 4,25
salami, kaas, sriracha mayo, tomaat     

tosti zalm  4,75
gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, tuinkruiden   

omelet of uitsmijter
bruin of wit

ham en/of kaas             7,75

Salami                                8,25
rode ui, champignon, tuinkruiden

Zalm                                      9 
Gerookte zalm, roomkaas, paprika,  tuinkruiden

Maaltijd salade
Onderstaande salades worden rijkelijk aangemaakt met luxe 
sla soorten, Tomaat, komkommer , ei, rode ui pijnboompitten 
en croutons

Roergebakken ossenhaas                  10,50
Heerlijk malse ossenhaas, zoete ketjap, katenspek, bosui

Salade geitenkaas                                  10,25
Katenspek, bosui, appel, noten melange, kaneel , 
honing, balsamicodressing

Salade gamba                                          11,50
Kno� ook olie, paprika, ui, tomaat, tuinkruiden

Warme lunchgerechten
Onderstaande gerechten worden geserveerd met 
2 witte of 2 bruine plakken brood (toeslag frites ipv brood 1,95)

biefstuk ossenhaas                             21,50
traditioneel in eigen jus
Sate kippendij                                   180 gram 13,75       XL “300 gram 17,50      

Sate varkenshaas              15
Met huisgemaakte atjar-tjampoer, kroepoek, 
gedroogde ui en pindasaus

Onderstaande gerechten worden geserveerd 
met frites mayonaise en sla garnituur

Hamburger mexican style 15
Heerlijk gekruid vlees van de grill, nacho’s, jalapeno, 
cheddar, guacamole op een zachte sesambol

Schnitzel 14,50
Keuzen uit Champignonensaus of pepersaus

Zalm� let 17,50
Uit de oven met kno� ook olie, mosterddille saus

� sh and chips 13,50
kibbeling , frites en remoulade

ijscoupes
Onze ijscoupes worden gemaakt met vers softijs, 
en afgegarneerd met slagroom

tokkelroom                                                                            8,75

ijsko�  e                                                                                    6,50

fenna (seizoen)                                                                     8,50

sorbet                                                                                      8,50

dame blanche                                                                       7,50
 
appeltaart                                                                               8,50



Bourgondische Bitterballen   8st          8
Mosterd saus

Gemengd bittergarnituur      10st             8,50
Mayonaise en Jambala saus

Nacho’s                     6,50
Uit de oven met Cheddar kaas, jalapeno’s, Tomaten, 
Ui en Tomaten salsa

Visduo                                 7
Calamaris ringen met krokante gamba’s, 
kruiden olie en remouladesaus

Mandje brood      4
Vers gebakken met een potje allioli 

Plankje oude kaas                              7
Met mosterd

Tip!  Tru� el Risotto bitterballen (vegetarisch)                                     8,50 Wijnen wit
                                                                                                Glas               Fles
Croix d’or Frankrijk 
Chardonnay                                                                                    4 23

Sauvignon Blanc                                                                           4  23

St. Kilian duitsland 
Kabinett Rheinhessen   (zoet)                                                   3,75 21,50

Il Cigno Italie 
Pinot Grigio 24,50

Torres Grand Vina Sol Spanje
Chardonnay                                                26,50

3 Stones New Zeeland 
Sauvignon Blanc                                                25

Wijnen Rood
Croix d’or Frankrijk 
Merlot                                                                                               4 23

Cabernet Sauvignon                                                                    4 23

Il Cigno italie 
Sangiovese                                                24,50

Vraag naar het huidige aanbod
van rode wijnen

Rose
Croix d’or Frankrijk 
Syrah                                                                                                  4 23

Aix en Provence Frankrijk 
Cinsault, Grenache Noir, Syrah    29,50

Mouserend
Scavi & ray Italie 
Prosecco Fles 0,2L    7,75

Louis roederer Frankrijk 
Champagne                                                                                                         49

Warme dranken
Ko�  e                                            2,75
Cappucino                                               3
Espresso                  2,75
Dubbele espresso                                                       3,50
Ko�  e verkeerd                                                                                           3,50

Thee                                     2,75
Heerlijke assortiments doos
Verse munt thee                                                      3,75
Verse gember thee                                           3,75

Warme chocomel (Slagroom + 0,50)                                          3,25
De enige echte

Latte machiato                                           3,25
White chocolate latte machiato                                           3,60
Caramel latte machiato                                           3,60
Chai tea latte                                           3,60

Gebak
(slagroom toeslag 0,50)

Boeren appeltaart         3,25   

Carrot cake                     4

Brownie                           3,25   

Red velvet mu�  n          3,50

    ko�  e specials

      irish co� ee               7,50

      italian co� ee           7,50

      spanish co� ee        7,50

      baileys co� ee         7,50

      french co� ee          7,50

   zomerse tips
    Hugo                                                                                                                  4,50
    Heerlijke mouserende wijn met vlierbloesem likeur 
    en soda water,
    Afgegarneerd met vers fruit 

    Wisselend seizoensbier van de tap                              
     Vraag naar het huidige aanbod

    Campari Jus d’Orange                                                                               5,75
     Fris zoet met een lichte bitter

Bites


