VOORGERECHTEN
Broo
od

Brood · aioli · kruidenolie (V)
Plukbrood gevuld uit de oven · kruidenboter · brie (V)

Soepen (huisgemaakt)

6,50
6,50

Koud

Pomodori (V)
6,50
Soep vd dag
6,50
* Beide kunnen ook als klein soepje 4,00

Tonijn tataki · witte & zwarte sesam · Japanse dressing · soja wasabi
Duo van gerookte paling (van Rekelhof) & gerookte zalm
Bietencarpaccio · geitenkaascreme · balsamico (V)
Rundercarpaccio · pijnboompitjes · Bunkerkaas · truffelmayonaise

Salades

Warm

Gerookte zalm · wasabimayonaise
14,00
Caprese; mozzarella · tomaat · basilicumolie (V)
9,00
*Bovenstaande salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden +4,50

Wilde gamba’s · licht pittige saus · fijne wokgroenten

15,00
15,50
11,50
12,50

13,50

HOOFDGERECHTEN
Vlee
Vl
ees
s

Vis

Zeebaarsfilet · citroenrisotto · salsa verde
Tonijnburger, huisgemaakt · gefrituurde uienring
· limoenmayonaise · brioche bol
Zalm burger, huisgemaakt · frisse dragonsaus · brioche bol

Ve
egetarisch

22,50
20,25
19,50

(V)

Citroenrisotto · grove wokgroenten · salsa verde
Gnocchi · mozzarella · tomaat · basilicumolie

17,50
17,50

· VRAAG OOK GERUST WAT WE BUITEN DE KAART OM HEBBEN !

Kids

Spareribs *Keuze uit smoked of licht pittig
19,50
Oevers grilled cheeseburger, Black Angus “old school”
17,00
Dubbele cheeseburger · 2 Black Angus burgers · spek
· samuraisaus
22,75
Lamstoofpotje met munt en sinaasappel · grove wokgroenten 19,50
Hollandse tournedos · grove wokgroenten *
24,50
* Keuze uit champignon- of pepersaus

Op ee
een
n st
stokje

Varkenshaas saté · satésaus
Kippendijen saté · satésaus
Runder saté · satésaus
Trio XL saté; kip, varken & rund · satésaus

16,50
16,00
17,50
22,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd zonder bijgerechten.

VLEES
Spareribs · friet · knoflooksaus · mayonaise
12,50
Saté (keuze: kip, varken of rund) · friet · satésaus · mayonaise 10,50
Kinder hamburger · friet · mayonaise (kan met kaas)
11,50
Kinderbord (keuze: frikandel, kroket, kipnuggets of kaassoufflé)
· friet · mayonaise · appelcompote
8,50
VIS
Kibbeling · ravigottesaus · friet · mayonaise
8,50
Kinder zalmburger · frisse dragonsaus
12,50
Kinder tonijnburger · limoen mayonaise
12,50
TOETJE
Bol ijs met slagroom in leuke beker (voor mee naar huis)
5,75

VRAAG OOK GERUST WAT WE BUITEN DE KAART OM HEBBEN !

Friet · mayonaise
Aardappelblokjes · mayonaise
Zoete friet · mayonaise
Salade Oevers
Wokgroenten

3,95
3,95
4,95
4,75
5,75

NAGERECHTEN

Speciale koffies

		

Warm Licor 43 momentje
Spanish coconut 43; Licor 43 Horchata
· kokosmelk · koffie · slagroom
Spanish Almond 43; Licor 43 Baristo
· amandelmelk · koffie · slagroom
Choco 43; Licor 43 Original
· chocolademelk · espresso · slagroom

8,75
8,75
8,75

3 bollen vanille roomijs · slagroom ·
*keuze uit aardbeien-, karamel- of chocoladesaus
Wentelteefjes van suikerbrood · gezouten caramelijs · slagroom
Huisgemaakt gebak (vraag gerust naar de soorten)
Brownie gemarmerde & puur · bol vanille roomijs · slagroom
Affogato; bol vanilleijs · espresso · Licor*
*keuze: Licor 43 Original | Licor 43 Baristo | Licor 43 horochata
Kaasplank 3 of 5 kaas soorten · vijgenbrood · appelstroop

Kou d maa
maar
r zo llekk
ekke
er

7,50
9,50
va 3,95
10,50
8,50
8,25/12,75

7,00
Espresso Martini ; Tia Maria · wodka · espresso uit de cocktailshaker
Carajillo; ijsblokjes · espresso · *Licor
*keuze: Licor 43 original | Licor 43 Baristo | Licor 43 Horchata 7,50

*** HEEFT U VOEDINGSALLERGIE, DAN HOREN WIJ DIT GRAAG EN KUNNEN WIJ U ADVISEREN IN DE MOGELIJKHEDEN ***

