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SOEP

€ 6,00 

€ 16,50 

€ 11,50 

€ 13,50

€ 10,00 

€ 9,00 

€ 9,50

€ 16,50

€ 9,50 

€ 9,50 

€ 8,00 

€ 8,00 

€ 8,00 

€ 4,50 

TOMATENSOEP met een vleugje room, bieslook en rundergehaktballetjes

SALADES
CARPACCIO “IETS ANDERS” deze carpaccio serveren we met eendenleverkrullen, 

truffelmayonaise, pijnboompitten, bieslook en Old Amsterdam 

CARPACCIO flinterdun gesneden ossenhaas met een basilicumdressing, bieslook, Old 

Amsterdam, spekjes en pijnboompitjes Een echte klassieker!

VISSALADE van gerookte zalm, makreel en tonijnsalade. Gegarneerd met rode ui, 

kappertjes, zongedroogde tomaat en een frisse mosterd-dilledressing

SALADE LIKKEPOT een frisse salade met gerookte kip, fêta, spekjes, gemengde luxe 

noten en een knoflookdressing 

SALADE GEITENKAAS een frisse salade met honing-mosterd dressing,  zongedroogde 

tomaat,rode ui gemengde luxe noten Vegetarisch 

WARME GERECHTEN
PULLED PORC geserveerd op een broodje met coleslaw, zoet zure ui en BBQ-saus 

KIPSATE van malse kipfilet, huisgemaakte satésaus, met kroepoek, atjar en stokbrood 

- kan tegen meerprijs ook met frites en mayonaise geserveerd worden -

LIKKEPOT HAMBURGER van 180 gram 100% puur rundvlees geserveerd met sla, rode

ui, tomaat, augurk, bacon en huisgemaakte “Likkepot” saus

BROODJES (wit of bruine petit pain of boerenbrood)

CARPACCIO gegarneerd met Old Amsterdam, spekjes, bieslook, pijnboompitjes en

basilicumdressing. Een absolute topper! 

GEROOKTE ZALM met kappertjes, rode ui en een mosterd-dilledressing 

TONIJNSALADE gegarneerd met rode ui, knoflookdressing, kappertjes, ei en augurk 

GEROOKTE KIPFILET met bieslook, pijnboompitten en huisgemaakte kerriesaus

GEZOND met ham, kaas, ei, tomaat, augurk, en rauwkost

OUDE KAAS / JONGE KAAS  met honing-mosterddressing

BORRELBOX
BORRELBOX VLEES rundergehaktballetjes in sesamsaus, kipgrilworst, chorizo, 
iberico ham, mini fuet worstjes. Geserveerd met brood, aioli en kruidenboter

BORRELBOX VIS tonijn sashimi met sojasaus, huisgemaakte tonijnsalade met olijf-
oregano crackers, grote knoflookgarnalen, gamarineerde gerookte zalmfilet. 
Geserveerd met brood, aioli en kruidenboter

BORRELBOX KAAS Spaanse manchego kaas, reypenaar oude kaas, mozzarella 
bolletjes met pesto, jonge Beemster kaas, sweet peppers gevuld met roomkaas. 
Geserveerd met brood, aioli en kruidenboter

€ 16,-

€ 16,-

€ 16,-

€ 14,50
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