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Chef’s specialiteitensoep wil je niet voor verrassingen komen te staan, 

vraag dan aan de bediening naar onze specialiteitensoep € 6,50 

Tomatensoep met een vleugje room, bieslook en rundergehaktballetjes € 6,00 
Soep van de week als je dan toch vraagt wat de specialiteitensoep is, 

vraag dan meteen naar de weeksoep of kijk op de krijtborden € 6,00 

Salades 
Carpaccio “Iets anders” deze carpaccio serveren we met eendenleverkrullen, 

truffelmayonaise, pijnboompitten, bieslook en Old Amsterdam € 16,50 
Carpaccio flinterdun gesneden ossenhaas met een basilicumdressing, 

bieslook, Old Amsterdam, spekgruis en pijnboompitjes Een echte klassieker! € 11,50 

Salade Ossenhaaspuntje op Japanse wijze met gebakken champignons, € 14,50 
rode ui, roerbakgroenten en een ketjapsaus 

Vissalade geserveerd met gerookte zalm, makreel en tonijnsalade. Gegarneerd met 

rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat en een frisse dressing € 13,50 

Salade “Likkepot” een frisse salade met gerookte kip, fêta, spekgruis, gemengde luxe 

noten en een knoflookdressing € 10,00 

Salade met lauwwarme geitenkaas gegarneerd met honingmosterddressing, 

zongedroogde tomaat en gemengde luxe noten  Vegetarisch € 9,00 

Warme gerechten 
Huisgemaakte satéspies met kroepoek, atjar en witte of bruine petit pain € 14,50 
“Likkepot” hamburger van puur rundvlees geserveerd met sla, rode ui, tomaat, 

augurk, bacon en huisgemaakte “Likkepot” saus (ook  Vegetarisch te verkrijgen) € 16,50 
Toast “Likkepot” 2 sneeën geroosterd brood met gebakken champignons, 

ui, spek en tomaat. Gegratineerd met jonge kaas             € 9,00 

Twee “Bourgondische” rundvleeskroketten met brood en mosterd  

(ook te verkrijgen met 2 kaaskroketten  Vegetarisch) € 9,00 
Petit pain wit/bruin warm vlees met dungesneden fricandeau en satésaus € 8,00 
Petit pain wit/bruin met warme kipfilet met spek, ui, champignons en een chilisaus  € 9,00 
Petit pain wit/bruin met lauwwarme brie met luxe noten, honing, zongedroogde 

tomaat en een honingmosterddressing  Vegetarisch € 8,50 

Soepen 
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Uitsmijter “Deluxe” boerenbrood met carpaccio, pijnboompitten, bieslook, spekgruis, 
old A’dam, truffelmayonaise en 2 gebakken eieren           €13,50  
Uitsmijter “Likkepot” met spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas € 9,50 

Uitsmijter champignons en spek € 8,50 
Uitsmijter ham en kaas € 8,50 

 

Omelet “Likkepot” met spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas € 9,50 

Omelet gerookte zalm € 9,50 
Boerenomelet  Vegetarisch € 8,50 
Omelet champignons en spek € 8,50 

Omelet ham en kaas € 8,50 

 
Drieluik “van alles wat” Drie sneetjes boerenbrood belegd met *carpaccio, 

truffelmayonaise, Old Amsterdam en pijnboompitten, *brie, luxe gemengde 

noten en honing-tijmsaus *tonijnsalade, rode ui en hardgekookt ei € 9,00 

 
Petit pain (wit of bruin brood) of boerenbrood 
Carpaccio: gegarneerd met Old Amsterdam, spekgruis, bieslook, pijnboompitjes en 

basilicumdressing. De absolute topper!! € 9,50 
Gerookte zalm met kappertjes, rode ui en een mosterd-dillesaus € 9,50 

Tonijnsalade gegarneerd met rode ui, kappertjes, ei en augurk € 8,00 

Gerookte kipfilet met bieslook en een huisgemaakte kerriesaus € 8,00 
Gezond met ham, kaas, ei, tomaat en rauwkost € 8,00 

Pulled porc langzaam gegaard draadjesvlees met coleslaw en BBQ saus € 9,50 

 
Tosti’s (wit of bruin brood, geserveerd met curry) 

 

Tosti geitenkaas/honing Vegetarisch € 5,00 Tosti ham/kaas/tomaat € 5,00 

Tosti oude kaas/salami € 5,00 Tosti ham/kaas € 5,00 
Tosti Hawaï ham/kaas/ananas € 5,00   

 
 

Zin in een borrelsnack? 
Kijk in onze drankenkaart naar een selectie van 

koude- en warme borrelhapjes. Hierin vindt u ook ons 

uitgebreide dranken-assortiment en allerhande 

andere informatie. 

 
 

In ieder gewenst bedrag te verkrijgen. Blijven 

altijd geldig en te gebruiken voor lunch, diner 

of gewoon een lekker kopje koffie. Leuk om te 

geven, nog leuker om te krijgen... 

Eiergerechten (wit of bruin brood) 


