
Allergenen

DINERKAART
Gerechten van de dinerkaart worden 
tussen 16.00 uur en 23.00 uur geserveerd.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

SIDE PLATES

BROOD MET BOTER 

SOEPEN

AARDAPPEL-KNOLSELDERIJSOEP  
Huisgemaakte aardappel-knolserderijsoep met reepjes 
achterham.

ERWTENSOEP 
Geserveerd met roggebrood belegd met katenspek. 

Soepen worden geserveerd met brood en boter.

SALADES

KIP SALADE 
Salade met in olijfolie en mosterd gemarineerde gegrilde 
kipfilet, rode kool, rozijnen, gebakken appel en een 
mosterddressing.

KIKKERERWTEN SALADE 
Salade met kikkererwten, geroosterde paprika, cherrytomaten, 
zoet-zure rode ui, fetakaas en een humus dressing.

BIEFSTUK SALADE 
Salade met gegrilde biefstuk reepjes, kastanje champignons, 
geroosterde spruitjes, rode ui en een balsamico dressing.

Salades worden geserveerd met brood en boter.

€ 3,-

€ 3,75  
€ 4,75

€ 3,75  
€ 4,75

€ 9,75  
€ 14,75

€ 8,75  
€ 13,75

€ 10,75  
€ 15,75



PLATES
 

ORIGINAL BURGER 
Rundvleesbuger op een sesam  
briochebol met tomaat, komkommer, augurk 
en gebakken ui. Geserveerd met frites

CHICKEN BURGER 
Kipburger gemaakt van kipgehakt met rucola, 
Amsterdams zuur en een caesar mayonaise.  
Geserveerd met frites. 

DOPERWTENBURGER 
Huisgemaakte vegetarische burger met rucola, 
cherrytomaten en tomatenketchup. Geserveerd met frites.

KIPSATÉ 
Huisgemarineerde kipsaté geserveerd  
met salade, kroepoek, atjar, satésaus en gebakken uitjes. 
Geserveerd met frites of rijst.

OSSENHAASSATÉ 
Huisgemarineerde ossenhaassaté  
geserveerd met salade, kroepoek en ketjapsaus.  
Geserveerd met frites of rijst.

SPAGHETTI BOLOGNESE 
Spaghetti met huisgemaakte bolognese saus, 
salade en parmezaan. 

OOSTERSE KIP 
Roergebakken kipfilet met roerbakgroenten 
afgeblust met een ketjap-chilisaus.

€ 15,75

€ 13,75

€ 13,-

€ 16,75

 € 13,50

€ 13,-

 € 13,50

HOOFDGERECHTEN
 

KALFSSUKADE  
Langzaam gegaarde en licht gebakken 
kalfssukade. Geserveerd met een wisselend 
stampotje. 

GEKONFIJTE EENDENBOUT 
Gekonfijte eendenbout. Geserveerd met een 
wisselend stampotje.

PICANHA STEAK 
Gegrilde picanha steak. Geserveerd met zoete 
aardappel, groentegarnituur en een 
balsamicostroop. 

VIS VAN DE MARKT 
Wisselend vis gerecht.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend 
garnituur.

* Wij serveren Zaanse mayonaise. 

* In onze frituur worden ook producten bereid die gluten 
bevatten.

€ 19,75

€ 18,75

€ 22,50

 DAGPRIJS


