
Frans landbrood, bruin of wit met Lunchklassiekers (geserveerd met Frans landbrood) High Tea Deluxe 18,5 p.p. (vanaf 2 personen)

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Twaalf uurtje - kopje soep - landbrood met naar keuze ham, kaas of Onbeperkt thee of koffie met o.a. muffins, scones, petit fours, 

  zongedroogde tomaat en pesto 8,5     rosbief en landbrood met een Kwekkeboom kroket 9,5    sneeuwballen, mini saucijzenbroodje, warme mini-quiches, mini broodjes met

Oude kaas met honing-mosterdmayonaise 7,5 Uitsmijter ham, kaas of rosbief 8,-    zalm, carpaccio, gerookte kip en komkommer  

Brie met mosterdmayonaise en walnoten 7,5 Uitsmijter ham en kaas 9,-

Warme geitenkaas met honing en walnoten 7,5 Twee Kwekkeboom kroketten met brood 8,- Om mee te beginnen

Hummus met gegrilde aubergine, zongedroogde tomaat en pijnboompitten 7,5 Omelet met champignons, kaas en spek 7,5 Uitgebreid broodplankje met Frans landbrood 

Rosbief met rucola en wasabi-mayonaise 7,5 Omelet met gerookte zalm 8,5    en olijven met zongedroogde tomaten 3,5

Clubhouse Sandwich - getoaste boterhammen met gegrilde polderhoen, 

Royaal belegd en gegrilde tosti's van wit Frans landbrood     kaas, bacon, tomaat, sla, pestomayonaise, salade en ketchup 11,5 Plate service

 'Klassieker' met ham, kaas en ketchup 5,5 Gebraden varkenshaas met een champignonsaus, frites met mayonaise en salade 15,5

 'Deluxe' met bacon, brie, tomaat en mosterdmayonaise 6,- Koude borrelhapjes Gebakken zeebaars, zalm en gamba met citroen-saffraanmayonaise, 

 'Veggie Cheese' met geitenkaas en gegrilde groenten 7,- Een portie olijven met zongedroogde tomaten 2,5   frites met mayonaise en salade 16,5

 'Grebbeberg' met pittig gehakt, oude kaas en chilisaus 7,5 Uitgebreid broodplankje met Frans landbrood Taglerini pasta met zongedroogde tomaatjes, champignons, 

   en olijven met zongedroogde tomaten 3,5    pesto, Parmezaanse kaas en salade 11,5

Mix van luxe noten 4,5 Gegrilde polderhoen met pindasaus, frites met mayonaise en salade 16,5

Soepen Portie belegen kaas met grove mosterd 6,5

Tomatensoep met prei, basilicum en een soepstengel 5,5 Koud bittergarnituur: Blokjes kaas, olijven met zongedroogde tomaat, 

Oosterse kerriesoep met kokos, bosui, kip en gamba 6,-    droge worst, gemengde noten en brood met kruidenboter 11,- Desserts 

Proeverij van desserts 7,5

Salades (geserveerd met Frans landbrood) Warme borrelhapjes Een smeuïg gebakken chocoladetaartje van bittere chocolade met vanilleijs 7,-

Salade met gebakken gamba's, ingelegde venkel en croutons 9,5 Tapas - warme en koude mediterrane hapjes voor 2 personen 14,5 Vers fruit met huisgemaakt sorbetijs 8,5

Salade met in Serranoham gebakken geitenkaas, honing en walnoten 9,5 Portie bitterballen met mosterd (8 stuks) 6,8 Huisgemaakt vanilleijs met merengue en gezouten caramel 7,-

Stel uw eigen bittergarnituur samen (minimaal 4 per portie): Koffie deluxe; koffie of thee naar keuze met zoete lekkernijen 4,5

Voor een meerprijs van 4,5 kunt u de salades in een “XL variant” bestellen Bitterbal met mosterd 0,85 Een combinatie van lokale biologische kazen met vijgenbrood en walnoten 9,5

Kaasstengel met chilisaus 1,-

Luxe lunch 16,5 p.p. (vanaf 2 personen) Geitenkaaskroket met honing 1,5

Een kopje soep Gamba in een aardappeljasje met chilisaus 1,5 Vraag naar ons 3-gangen menu van de maand - 29,5 

Goed gevulde etagère met een geitenkaas kroketje, luxe tosti, mini broodjes Mini saucijzenbroodje 0,85

    gerookte zalm en carpaccio en een frisse salade Mini quiche met gerookte zalm 1,35 U kunt tevens een keuze maken uit één van de gerechten van onze restaurantkaart.

Bolletje ijs met vruchten coulis Voor onze kleine gasten hebben wij een kinderkaart (tevens kleurplaat) en is er 

Heeft u een voedselallergie en wilt u dat aan ons melden? 

 een speelkelder met o.a. tafelvoetbal, speelhoek, tafeltennis en sjoelbak

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de allergeneninformatie 

en wij houden daar graag rekening mee. Heeft u een mooie foto gemaakt tijdens uw bezoek aan ons restaurant?

Deel hem dan met ons via Social Media!
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