
food | NL

Lekker eten in fijn gezelschap. Wat en 
wanneer we maar willen. Het goede leven 
smaakt ons heerlijk. Elke dag opnieuw.



Food for thought
Zoet, zuur, zout, bitter en hartig. Je vindt alle 
smaken op onze kaart. En wat jouw smaak ook 
is, weet dat wij verder kijken dan onze keuken 
groot is. Daarom kun je bij ons ook bewuste 
keuzes maken. Voor je eigen gezondheid of om 
de wereld een beetje beter te maken. Zo kun 
je bij ons ook vegetarisch of veganistisch eten 
en genieten van duurzame vis met het Good 
Fish keurmerk. We gebruiken palmvrije olie, 
verwerken buitenbeentomaatjes en serveren 
fairtrade biologische koffie van Mocca d’Or. 
Lekker hoor! En ondertussen denken we na over 
wat we nóg meer kunnen doen om het jou te 
laten smaken. Wat je bestemming ook is.



ontbijt
 tot 12.00 uur

Hollands ontbijt   13,00
2 broodjes | croissant | jam | roomboter | beenham | kaas |  
gekookt ei | koffie of thee  

Luxe ontbijt  17,50
2 broodjes | croissant | jam | roomboter | gerookte zalm |  
tonijnsalade | gekookt ei | koffie of thee 

Griekse yoghurt  8,50
honing | walnoten  

lunch
 overdag

Tosti      7,50
beenham | Beemster kaas | tostidip 

Uitsmijter     12,50
3 biologische eieren | gegrilde beenham | Beemster kaas
met spek + 3,00

Sandwich crispy chicken    13,50
kruidige kip | chipotle mayonaise | rode ui 

Sandwich ribeye carpaccio  14,50
tomatencrumble | geschaafde oude kaas | truffelmayonaise  

Sandwich gerookte zalm   14,50
crème fraîche | dille | jonge bladsla | zoetzure ui 

Sandwich tonijnsalade   13,50
augurk | ui | appel   

Sandwich warme geitenkaas    12,50
honing | walnoten | appel

Sandwich gegrilde groente       11,50
hummus | zongedroogde tomaat  

Bourgondische kroketten   10,50
2 kroketten | mosterd | biologisch brood  



voor
 

Brood   6,25
kruidenboter | dip | olijfolie | zeezout  

Hollandse tomatensoep   6,50
met ingrediënten van Nederlandse bodem 

Soep vanaf 6,50
Vraag ernaar bij onze medewerkers. 

Gerookte ribeye carpaccio  15,00
truffelmayonaise | rucola | oude Beemster kaas |  
bacon crunch | tomatencrumble  

Gerookte zalm  14,50
toast | rode ui | kappertjes | crème fraîche | dille   

salade
 

Caesar   15,75
kip | bacon | little gem | oude Beemster kaas | romige dressing |  
croutons | gekookt ei  

Groene salade    12,00
gegrilde groenten | geroosterde noten | crumble
Per extra ingrediënt + 5,00
keuze uit: kip, gerookte zalm, tonijn of geitenkaas

  Vegetarisch mogelijk

 Vegetarisch
  Veganistisch mogelijk

 Veganistisch

Allergeneninformatie? Vraag ernaar bij onze medewerkers.



hoofd
  

Lintpasta met gamba’s  22,50
linguine | knoflookolie | chilivlokken 

Tonijnsteak  27,50
wakamé | zeewierkroepoek | sesam  

Aziatische kipspies   21,50
pindasaus | cassave chips | ingelegde groenten | cashewnoten | friet 

Kibbeling   21,00
kabeljauw | ravigotte | citroen | friet 

Old dutch runderburger  19,50
brioche | little gem | bacon | oude Beemster kaas | gebakken ui |  
augurk | friet  

Pansotti ricotta    18,00
gevulde pasta | ricotta | spinazie | mascarpone | tomaat 

erbij
Groene salade  4,75
Warme groenten  4,75
Ambachtelijke friet met frietsaus  4,50

na
  

Softijscoupe   7,50
keuze uit: chocolade, karamel of aardbei  

Appeltaart   5,50
met slagroom  

Chocolade lavacake  5,50
met slagroom 



kindermenu
 

Snackbox  9,50
frikandel, kroket of kaassoufflé | appelcompote | ketchup | frietjes 

Kidsbox  11,50
kibbeling of kipnuggets | appelcompote | ketchup | frietjes 

Kidsbox poffertjes  8,50
appelmoes | roomboter | poedersuiker


