
Ontbijt
vanaf 09:00 tot 12:00

Lunch
vanaf 12:00 tot 16:00

Borrel 
vanaf 12:00

Early dinner 
vanaf 12:00

Zoet
Dranken



Ontbijt 
vanaf 09:00 tot 12:00

Croissant of gegrild brood |boeren wit of bruin|  2,50
 Nutella of Jam  +1,-
 Honing  +1,50
 Kaas |Oude Reypenaer of Ricotta|  +2,50
 Gegrilde groenten  +2,50
 Been- of Serranoham  +2,50
 Gerookte zalmsalade  +3,50

Spiegelei of omelet |twee eieren| met gegrild brood  7,-
Keuze uit
Kaas, ham, bacon en gegrilde groenten

Biologische boeren yoghurt uit Weerribben  7,-
Gedroogde en verse vruchten van het seizoen, geroosterde noten, zaden 
en klaverhoning

De gerechten worden vers gemaakt door onze keuken.

Heeft U last van een allergie? Laat het ons weten.



Lunch 
vanaf 12:00 tot 16:00

Soep 
Gepofte tomatensoep met geroosterde paprika, basilicumolie en 
olijven crumbles  6,-
Wisselende soepen van het seizoen

Broodjes 
|licht gegrild boeren boeren bruin of wit brood|
Oude kaas van Reypenaer VSOP |2 jaar oud| met savora mayo en 
Amsterdams zuur  7,-
BBQ beef met cheddar & mozzarella en jalapenos mayo  8,-
Tuna melt met wasabi mayo  7,-
Gegrilde groenten met gerookte paprika mayo  7,-
Kroketten van Holtkamp, keuze uit kalf, kaas of garnalen  v.a. 8,-
Gerookte zalmsalade met Granny Smith en gepofte wilde rijst  9,-
Bospaddenstoelen met walnoot en peterselie crème  9,-

Salades
|met crostini’s van ciabatta|
Gegrilde groenten met buffel ricotta  10,-
Bospaddenstoelen met walnoot, Parmezaanse kaas en  
gepofte cherrytomaatjes  14,-
Langzaam gegaarde zalm met zoetzure komkommer en appel  14,-

Onze vegetarische gerechten zijn ook verkrijgbaar als vegan versie. 
Wij hebben vegan mayonaise van Mayoneur beschikbaar.

De gerechten worden vers gemaakt door onze keuken.

Heeft U last van een allergie? Laat het ons weten.



Borrel
vanaf 12:00

Gegrild brood met gerookte paprika aioli, peterselie crème en boeren 
boter  5,50

Gamba’s in kruiden olie met bosui, knoflook, Spaanse peper en  
gegrild brood  14,-

Borrelplank koud |2 personen|
Gedroogde ham, fuet, chorizo, Manchego kaas, gegrilde groenten 
en olijven  16,-

Borrelplank warm |2 personen|
Draadjesvlees bitterballen, kikkererwten bitterballen, kaasstengels en 
yakitori spiesjes  15,-

Borrelplank warm & koud |2 personen|
Gedroogde ham, fuet, chorizo, Manchego kaas, gegrilde groenten, 
olijven, draadjesvlees bitterballen, kikkererwten bitterballen, 
kaasstengels en yakitori spiesjes  16,-

Vega borrelplank |2 personen|
Kikkererwten bitterballen, kaasstengels, bospaddenstoelen bruschetta, 
olijven, gegrilde groenten en Manchego kaas  16,-

Snacks  8,-
Bitterballen - 8 stuks
Kikkererwten bitterballen - 8 stuks
Kaasstengels - 9 stuks
Yakitori spiesjes - 8 stuks

De gerechten worden vers gemaakt door onze keuken.

Heeft U last van een allergie? Laat het ons weten.



Early dinner
vanaf 12:00

Warm 
Langzaam gegaarde kippendijen met zoetzure groenten, kruidige pinda of 
soya-saus en verse frites  15,-
Kikkererwtenburger met tomatensalsa, gemarineerde rode kool, 
yoghurtdressing en verse frites  15,-
Schotse Angus burger met gepofte tomaat, tempura uienringen,  
BBQ-saus en verse frites  15,-
Gamba’s in kruiden olie met bosui, knoflook en Spaanse peper met gegrild 
brood  14,-

Salades
|met crostini’s van ciabatta|
Gegrilde groenten met buffel ricotta  10,-
Bospaddenstoelen met walnoot, Parmezaanse kaas en  
gepofte cherrytomaatjes  14,-
Langzaam gegaarde zalm met zoetzure komkommer en appel  14,-

Soep 
Gepofte tomatensoep met geroosterde paprika, basilicumolie en 
olijven crumbles  6,-
Wisselende soepen van het seizoen

Onze vegetarische gerechten zijn ook verkrijgbaar als vegan versie. 
Wij hebben vegan mayonaise van Mayoneur beschikbaar.

De gerechten worden vers gemaakt door onze keuken.

Heeft U last van een allergie? Laat het ons weten.

Vanaf 
16:00 is ons  
UIT MENU

beschikbaar



Zoet 
Taart, cake en koek
Huisgemaakte appel carré  4,50
Bananenbrood met walnoten  3,-
Wisselende taarten, cake of koek. Kom ze uitkiezen bij de bar of vraag 
ernaar bij de bediening

Huisgemaakte zoetigheden
Kunt u niet kiezen? Al dit lekkers samen voor 5,-
Chocolate chipkoekjes  1,50
Brownies  1,50
Boterkoekjes  1,50
Kokosmakroontjes  1,50

De gerechten worden vers gemaakt door onze keuken.

Heeft U last van een allergie? Laat het ons weten.



Dranken
Warm

Espresso | Koffie | Espresso Macchiato | Cortado  2,80
Dubbele Espresso  3,80
Flat white  4,-
Cappuccino | Koffie Verkeerd  2,90
Latte Macchiato  3,10
Warme chocolademelk  3,-
Extra’s
 Oatly havermelk  +0,20 
 Slagroom  +0,50
 Caramel | Hazelnoot | Vanille siroop  +0,20 
 Extra shot Espresso/Koffie  +1,-
Specials
Irish Koffie |Baileys of Whiskey|  7,50
Italian Koffie |Amaretto|  7,50

Thee  2,80
Jasmijn | Groen | Earl grey | Kamille | Citroen verbena | Zwart | Rooibos

Verse thee
Munt | Gember  3,-
Gember & Munt | Gember & Kurkuma  3,20
Chai latte  3,20





Dranken
Koud

Mineraal water 0,25 ltr / 0,50 ltr  2,70 / 4,50
Coca Cola | Sprite | Fanta  2,90
Ice Tea Sparkling | Groen  2,90
Tonic | Bitter Lemon | Ginger Ale | Tomatensap  2,90
Kokos Water  2,50
Appelsap | Perensap  2,90
Gemberbier  4,-
Soof limonade  3,50
Keuze uit
 Citroen-munt-appel
 Roos-kardemom-peer-appel

Vers huisgemaakte Ice Tea  3,50

Verse smoothies
Rode Smoothie  6,50
Bosvruchten, jus d’orange, banaan en yoghurt 

Groene Smoothie  6,50
Spinazie, mango, banaan en kokos water

Verse sappen 
Jus d’orange 4,-
Wortel, Appel en Gember  5,-



Dranken
Bieren

Van de tap 
Keuze uit klein of groot

 Jupiler Pilsener  3,- / 5,80
 bitterzacht pils met een fris karakter 5.2%

 Leffe blond  4,50 / 8,80
 authentiek blond abdijbier 6.6%

 Leffe Bruin  4,50 / 8,80
 authentiek abdijbier, lichte bitterheid met aroma’s van gebrande mouten 6.5%

 Tripel Karmeliet  4,80 / 9,50
	 wereldberoemde	tripel	vol	fijne	aroma’s	8.4%

Op de fles
Bier uit Amsterdam van Brouwerij ‘t IJ

 IJwit  4,50
 verfrissend wit bier met koriander en citroen 6.5%

 IPA  4,80
 blond bier met lekker veel hop, fruitig en bitter 7.0%

 Zatte  4,80
 goud geel bier met aroma’s van vers fruit, licht granig 8.0%
 

Kriek boon  4,-
	 fris	fruitig	bier,	gemaakt	met	zure	krieken	4.0%

  Hertog Jan 0.0%  3,-
 verfrissende dorstlesser met de karakteristieke biersmaak

 Leffe blond 0.0%  4,-
 eerste abdijbier zonder alcohol, blijft toch trouw aan kwaliteit en authenticiteit



Dranken
Wijn, prosecco & more

Wit
 Rueda, Spanje • Palacio De Vivero Verdejo
  Een uitbundig geurende wijn. Sappig met rijpe tonen van steenfruit en citrus, met in 

de afdronk een zachte en crispy touch.  glas  4,80 / fles  21,50
 Marlborough, Nieuw Zeeland • Sauvignon blanc, Awatere
  Aromatische wijn van druiven uit de Awatere Valley. Een zuivere en expressieve wijn, 

met een explosie aan frisse fruitaroma’s.  glas  5,50 / fles  22,50
 Zuid-Australie • Chardonnay, Grant Burge Reserve
  Zon en warmte zorgen voor een rijke wijn vol tropisch fruit. Een korte houtrijping 

geeft deze wijn subtiele, ronde tonen van vanille en karamel.  glas  5,- / fles  22,-

Rood
 Puglia, Italie • Duca Sarganteno Primitivo
  Warm en krachtig in de geur, met aroma’s van zongerijpt fruit, leer en kruiden. Inten-

sieve smaak met veel donker fruit en een aardse toets.  glas  4,50 / fles  21,-
 Mendoza, Argentinie • El Molino Malbec Reserve
  Fluweelachtige wijn van de koningsdruif uit Argentinië. Je proeft geconcentreerde, 

rijpe aroma’s van pruimen en kersen. De afdronk is rond en warm met een vleugje 
vanille	en	truffel.  glas  5,50 / fles  22,50

Prosecco
 Venetto, Italie • Lisetto Prosecco Spumante
  In Veneto wordt van de Giera-druif een van de beste Italiaanse mousserende wij-

nen gemaakt. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een aangename 
mousse.  glas  5,70 / fles  22,50

& more
 Gin Tonic, elderflower en komkommer  7,50

 Limoncello Spritz  8,-

 Aperol Spritz  8,-


