
DINNER
17:00 - 21:00 uur

VOLG ONS OP:

Voorgerechten
BAO BUN
jackfruit – pinda – hoisin saus  9.5

CARPACCIO
truffelmayonaise – pijnboompitten – Parmezaanse kaas 11

DUIVELSE GAMBA’S
knoflook – rode peper – tomaat 10.5

BURRATA
truffelolie – rucola - crostini 10.5

burgerzaken met friet

CLASSICO
100% rundvlees – kaas – ui – tomaat – gebakken ei – burgersaus 17.5

DOUBLE TROUBLE – VOOR DE GROTE TREK!
zelfde als de Classico maar met een dubbele burger 23.5

BACON BURGER
100% rundvlees – krokante bacon – kaas – ui –  
tomaat – gebakken ei – truffelmayonaise 18.5

CRISPY CHICKEN
gepaneerde kipfilet – tomaat – rode ui – honing mosterdsaus 16.5

VEGA FANATIC
plantaardige burger – tomaat – guacamole,  
rode ui  – burgersaus 16.5

soepen
TOMATENSOEP 7
SOEP VAN DE CHEF 7

salades
GEROOKTE CARPACCIO SALADE
truffelmayonaise – Parmezaanse kaas –pijnboompitten 13.5

CRISPY CHICKEN SALADE
notenmix – rode ui – honing mosterd 12.5

GEROOKTE ZALM SALADE
gerookte zalm van rokerij Smoking – rode ui –  
citroenmayonaise  dressing 13.5

vis, vlees & vega
KIPSATÉ
kippendij – satésaus – kroepoek – atjar – friet 19.5

BIEFSTUK
sappige biefstuk – boterjus – friet 23.5
kan ook met pittige jus!

BBQ SPARERIBS – 650 GRAM 
zacht gegaard in de oven – aioli – friet 24.5 

SMOKE FIRED COLA SPARERIBS – 650 GRAM  
zacht gegaard in de oven – aioli – friet 24.5

GEBAKKEN EENDENBORST
kokosrijst – gegrilde groenten – hoisin saus 22.5

VIS VAN DE DAG – bijpassend garnituur 23.5

PASTA MET GAMBA’S – kan ook vegetarisch!
linguini – pittige gamba’s – cherry tomaten 18.5

VEGA GERECHT VAN DE DAG 17.5

bijgerechten
BROOD – met smeersels 6.5  
ZOETE AARDAPPEL FRIET – truffelmayonaise 4.25  
FRIET – mayonaise 3.5  
GEMENGDE SALADE/GEGRILDE GROENTEN 4

proeverij van de chef
mix van voorgerechtjes
voor 2 personen 10.25 p.p.

    = vegetarisch                           = veganistisch


