
Starters

Komt voor de bakker  € 4,75 
knipbroodjes met kruidenboter, aioli, hummus en olijfolie

Bruchetta Victoria  € 2,50  p.st.
Krokant gekruide toast met frisse tomatensalsa

Voorgerechten

Carpaccio € 11,00 
met vadouvan mayonaise, pijnboompitten en oude kaas  

Bloody Mary   € 11,50
Huisgemaakte gazpacho met een kaasstengel, mini vega sandwich en een pipetje vodka
Alcoholvrij mogelijk 

Graved lax  € 12,50 
Dun gesneden huisgemarineerde zalm, met zoetzure komkommerlinten, radijsjes en aioli 

Visplankje € 12,50 
Proeverij van graved lax, vissoepje en een gepaneerde gamba met aioli   

Burrata  € 10,00 
Jonge, romige mozzerella met cherrytomaatjes en gefrituurde basilicum

Soepen

Boerentomatensoep € 6,50 

Goed gevulde vissoep € 7,50

Ossenstaartsoep met Madeira  € 7,00

Kinderkaart

Voor onze kleine piraten hebben wij een schatkaart 
met vele lekkere gerechten.

=Vegetarisch



Hoofdgerechten

Geheim van Bergen aan Zee     € 23,50 
Kabeljauw, zalm, schol, mosselen en Noorse garnalen gestoofd in kreeftensaus 
in een pannetje geserveerd met wilde rijst of aardappelgarnituur 

Gebakken doradefilet * / halve portie  €  23,00 / 13,00 
met tomaat-kappertjes salsa  

Ladysteak  *    € 16,50 
100 gr ossenhaas met gebakken champignons en kruidenboter               
dubbele Ladysteak (200gr) + 10.00

Gebakken Kalfslever  *  € 23,50
met spek en ui, afgeblust met rode wijn en kalfsjus       

Bucatinni taart / half portie €  20,00 / 12,50
pasta taart gevuld met 4 kazen saus en bosui met gegrilde courgette
geserveerd met een frisse salade      

Salade Geitenkaas gekarameliseerde geitenkaas / half portie €  19,50 / 12,50
met pijnboompitjes, zoetzure komkommer linten, groene asperges en radijsjes 

* Deze gerechten worden geserveerd met seizoens groente op bord 
en een dagelijks wisselend aardappelgarnituur

Plate gerechten 
Saté van kalkoen     € 19,50 
met huisgemaakte pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek             

Kabeljauw gefrituurd in bierbeslag met remouladesaus   € 20,50 

Sparerib topper met aioli   € 19,50 

Black Angus burger  € 18,50
met sla, tomaat, bacon, kaas en cocktailsaus  

Varkens schnitzel  200 gr.    € 19,50 
Gepaneerd in cornflakes met vlierbessen compote 

Huisgemaakte vegetarische burger met sla en tomatensalsa € 18,50 

Alle Plate gerechten worden geserveerd met een groene salade en frites

=Vegetarisch

Supplement: Extra frietes € 2,50 • Extra salade € 3,00 • Extra groenten € 2,50
Extra aardappelgarnituur (dagelijks wisselend)  € 2,50



Dessert

Sorbet vers fruit met aardbeiensiroop, kersenijs, citroenijs en slagroom         € 11,50   
Heerlijk met een verfrissende Limoncello (+2,75)

Toetje Toe     € 8,50
zoete lekkernijen met koffie naar keuze en een snoeplikeurtje                              

Apfelstrudel  met vanille ijs en slagroom                                         € 7,50  
om het af te maken: een glaasjeTorres, Floralis Moscatel Oro erbij (+3,50)

Dame Ruby vanilleijs met ruby chocoladesaus en slagroom   € 8,00

Clafoutis Zachte Franse bosvruchten taarje met yoghurtijs en aardbeiensiroop   € 7,50
Onze suggestie: Fonseca late vintage Port (+ 4,25)

Bolletjes ijs                                                               prijs per bolletje € 2,50
citroen, stracciatella, vanille, yoghurt of Kersenijs met slagroom,  

Koffie Specials
Dutch Coffee  €  7,50   
Ketel 1 Matuur Jenever, koffie, slagroom    
Irish Coffee  €  7,50  
Irish Whiskey, koffie, slagroom    
French Coffee € 7,50   
Grand Marnier, koffie, slagroom    
Italian Coffee €  7,50   
Amaretto, koffie, slagroom     
Spanish Coffee €  7,50   
Tia Maria of Licor43, koffie, slagroom

Voor de liefhebbers
Fonseca, special Ruby port met aroma’s van donker fruit & krenten € 4,50
Fonseca, late bottled vintage port geurige port met fruitige en kruidige aroma’s € 6,50
Lusteau, Solera sherry zacht & zoet met aroma’s van rozijn,vijg en noten € 6,75
Pallini, Limoncello zuiver, met de pure smaak van vers geperst citroensap € 3,75
Torres, Floralis Moscatel Oro halfzoete wijn met bloemig aroma en een
kruidige, honingachtige smaak € 5,25


