
 

 

VOORGERECHTEN 
 
BROOD MET SMEERSELS     3,95 
met aioli en tapenade 
 
RUNDERCARPACCIO           12,50 
truffelmayonaise, parmezaanse kaas en pijnboompitten   
supplement terrine van eendenlever    4,50 
 
GAMBA’S         11,50 
drie wilde gamba’s gerold in een krokant kokos jasje  
met chili mangosaus 
     
GEROOKTE ZALM      11,50 

met getoaste tramezzini brood, mierikswortel crème  
en haring kaviaar. 
 
SLAKKENPANNETJE      9,50 
met warme knoflooksaus en kruidenbrood 
 
PATA NEGRA       13,50 
Spaanse gedroogde ham met olijven en balsamico azijn 
 
PIZZA TONIJN       14,50 
verse tonijn op een bodem van filodeeg met wasabi schuim, 
furikake, wakame en kaviaar 
 
KIP PASTILLA       9,50 
in filodeeg met amandelen,  saffraan en kaneel crème 
 
TERRINE VAN EENDELEVER    12,50 
met gekonfijte vijgen en gegrild brioche brood 
 
 

SOEPEN 
 
TOMATENSOEP       6,50  
met basilicum crème  
 
UIENSOEP (vegetarisch)      6,50 
met kaascrouton 
 

SALADES                        
  

                  
SALADE GEITENKAAS (vegetarisch)              13,50 
krokant gebakken geitenkaas met vijgen compote en walnoten 
  
CEASAR SALADE           12,50 
met gegrilde kip en huisgemaakte croutons 

 
KINDERMENU (t/m 10 jaar)     7,50 
 
onze piloten in opleiding hebben een keuze uit: kroket, frikadel, 
spare-ribs of  yakitori spiesjes 
 



 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

KIPSATÉ        18,00 
een malse kippendij spies van 250 gram in de ketjap gemarineerd 
 

OSSENHAAS SPIES      19,50 
op Aziatische wijze met sojasaus en wokgroenten 
 

SNOEKBAARSFILET      19,50 

met wilde spinazie en beurre Blanc saus 
 
PALING IN HET GROEN     24,50 
gestoofde paling met gegrilde groenten 
 
COQ AU VIN       20,50 
een echte kip klassieker uit de oven met  
Roosevelt aardappelen en truffel jus 
 
SPARE RIBS       18,00  

deze ribben vallen zo van het bot af en worden geserveerd  
met een koolsalade op basis van zure room 
 
TOURNEDOS KLASSIEK     25,50 
gebakken tournedos van de ossenhaas van 200 gram 
met huisgemaakte peper-, roquefort-, truffel- of champignonsaus 
 
TOURNEDOS IN HET PANNETJE    25,50 
in een stevige huisgemaakte jus, geserveerd met  
wit of bruin molenaars brood 
 
LAMSSCHOUDER                22,50 
boterzachte lamsschouder met een krokant zoetige korst, 
gedroogde pruimen en geroosterde amandelen 
 
KALFSSUCADE       21,50 
in eigen jus gegaard met zuurkool en knolselderij mousseline 
 
 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd  
met huisgemaakte dikke frieten  

 
 

VEGETARISCH               
 

TRUFFELRISOTTO       16,50 
traditionele truffelrisotto met parmezaan schuim  
en rucola melange 
 

LASAGNE (veganistisch)      17,50 
met paddenstoelen, wilde spinazie, parmezaan en  
tomaten crème 

 
 Heeft u  een allergie? 

Meld het ons! 



 

 

DESSERTS    

 

 

Ons ambachtelijk ijs komt van 
de ijsboederij van Herk uit Oud-Loosdrecht 

 
LOOSDRECHTS VEEN & TURF IJS   8,50 
met een stukje chocolade brownie 
 
ESPRESSO MARTINI COCKTAIL    8,50 
deze zijdezachte cocktail van vodka, koffielikeur 
en geurige koffie 
 

SCROPPINO       6,50 
op basis van citroen roomijs met vodka en prosecco 
 

CRÈME BRÛLÉE       7,00 
gebrand met rietsuiker met een bolletje room-ijs  
 

DAME BLANCHE      6,50 
traditioneel met roomijs, warme chocoladesaus en slagroom  
 

MAMBRE VAN WENTELTEEFJES    6,50 
van Fries suikerbrood, room-ijs en kaneelschuim  
 

KINDERIJSJE        3,75 
in een leuke dierenbeker die je mee mag nemen,  
je mag kiezen uit room, aardbei of citroen ijs. 
we maken het feest compleet met smarties en slagroom 
 
 
  
 

SPECIALE KOFFIE 
 

ITALIAN COFFEE met Amaretto                         6,75 
 

IRISH COFFEE met Jameson     6,75 
 

SPANISH COFFEE met Tia Maria of Licor 43  6,75 
  

AMERICAN DREAM met Baileys    6,75 
 

CAFE BRASIL met Tia Maria en Grand Marnier  6,75 
 

FRENCH COFFEE met Cognac en Grand Marnier   6,75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

WIJNKAART 
 
BUBBELS      glas       fles  
 
 

PROSECCO FRIZZANTE    5,00 24,75 
Val d’Oca, Italië 
 

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL   65,00 
Champagne, Frankrijk 
 
 

WITTE WIJNEN     glas      fles 
          
SAUVIGNON BLANC      4,25  20,00  
Domaine Gayda, Frankrijk  
CHARDONNAY        4,25  20,00 
Casa Silva, Chili 
PINOT GRIGIO      4,50  24,75 
Oynos, Italië 
VERDEJO       5,00  27,50   
Diez Siglos, Spanje 
CHARDONNAY / SAUVIGNON BLANC    27,50 
Côté Tariquet, Frankrijk 
CHENIN BLANC        32,50 
Bellingham, Zuid Afrika 
CHARDONNAY        35,00 
Gnarly Head, Verenigde Staten 
  
 

RODE WIJNEN     glas      fles  
 
MERLOT         4,25  20,00 
Payada, Chili 
SHIRAZ / MALBEC     4,25  20,00 
Sottano, Argentinië  
GRENACHE      5,00 27,50   
Domaine Gayda, Frankrijk   
MALBEC       6,00  32,50                                                  
Sottano, Argentinië      
SHIRAZ                                                                   32,50 
Bellingham, The Homestead Series, Zuid Afrika  
BORDEAUX       35,00 
Château Campet, Frankrijk 
RIPASSO        37,50 
Salvaterra, Italië 

 
 
ROSÉ WIJNEN       glas       fles  

 
MÉDITERRANÉE     4,50  24,75 
Le petit Gueissard, Frankrijk 
 
 
 



 

 

LUNCHKAART (11:00 – 16:00 uur) 
U kunt kiezen uit vers afgebakken wit molenaars vloerbrood of 

donker bruin desembrood. 
(we hebben ook glutenvrij brood) 

 
TOSTI  
Tosti kaas        ` 4,75 
Tosti ham en kaas        5,50 
Tosti ham, kaas en tomaat      5,75  
Tosti Hawaï         5,75  
 
UITSMIJTERS (3 eieren)  
Uitsmijter kaas        7,50  
Uitsmijter ham        7,50  
Uitsmijter ham en kaas      8,50  
Uitsmijter bacon en kaas      8,50  
 
BOERENOMELET (vegetarisch)    8,50 
in de pan geserveerd met een sneetje brood 
 
CLUB SANDWICH KIP      9,50  
gerookte kipfilet, streaky bacon, sla, 
tomaat, ei en kerriemayonaise  
 
GEZOND         8,00  
met kaas, boeren achterham, sla, tomaat, ei en komkommer  
 
ZALM         9,50  
Noorse gerookte zalmzijde met cocktailsaus, appel en kapertjes 
 
GEITENKAAS        9,50  
met gebakken geitenkaas, appel, walnoten en vijgen compote  
 
HETE KIP        8,50 
gebakken kippendijen met wokgroenten en pittige sojasaus 
 
CARPACCIO        8,50  
met rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola,  
parmezaanse kaas en pijnboompitten  
 
KROKETTEN OP BROOD      8,00  
keuze uit 2 vleesvrije of 2 rundvleeskroketten van oma Bob’s   
 
TWAALF UURTJE       10,50  
bestaande uit een soepje, kroketje, gebakken ei met ham en kaas 
 
GRILLBURGER        12,50  
op de grill doorgebakken met bacon, cheddar  
en sweet pickle relish  
 
HUISGEMAAKTE VERSE FRIETEN    3,25  
met mayonaise 
 
 

Het is helaas niet mogelijk om  
de rekening gesplitst te betalen 


