
U KUNT DE HELE DAG DOOR VAN DEZE KAART BESTELLEN !
HEEFT U EEN DIEET WENS OF ALLERGIEËN? LAAT HET ONS WETEN!

LEGENDA ALLERGENEN INFO!

Dit gerecht kan gluten bevatten!

Dit gerecht kan melk of lactose bevatten!

Dit gerecht is niet geschikt voor personen 
met een noten allergie!

Dit gerecht is niet geschikt voor personen 
met een pinda allergie!

Dit gerecht bevat mosterd of mosterdzaad!

Dit gerecht kan sporen bevatten van soja!

Dit gerecht kan ei bevatten!

Dit gerecht kan sesamzaad bevatten!

Dit gerecht kan sporen van selderij bevatten!

Dit gerecht is niet geschikt voor personen

met een schaaldier allegie!

Dit gerecht bevat vis of sporen van vis!



WARME DRANKEN | 
Koffi e, 

Espresso

Decafé

Grote Koffi e

Cappuccino 

Koffi e verkeerd  

Latte Macchiato    

Latte premium Hazelnoot

Latte premium Caramel

Chai Latte

   

    THEE

Verse gemberthee (met citroen en honing)
Verse muntthee (met honing)     
Warme chocomel       

Warme chocomel met slagroom

ijskoffi e

VERWEN KOFFIE      
Plateau met heerlijke kop koffi e, thee of cappuccino, een likeur 

naar keuze en een chocolade muffi n met slagroom.

LEKKER VOOR ERBĲ ...
Boeren appeltaart               

Pecan toffee meringue gebak

Aardbeiengebak

Slagroom           

KOUDE DRANKEN |
Flesje:         Coca Cola, Coca Cola Zero, 

    Fanta Orange, Fanta Cassis of Sprite  

Flesje:    Grote Coca Cola (330ml)

             

Fuzetea:    -  Sparkling    

(Ice Tea)    -  Blacktea peach 

   -  Greentea mango

   -  Greentea

Tonic, Bitter lemon    

Rivella original      

Dubbelfris appel-perzik             

Flevosap appel  

Chaudfontaine plat of met bubbels 0,25 L 

Chaudfontaine plat of met bubbels 0,75 L 

Kan ijswater 1 liter    

Fristi, Chocomel    

Caprisun     

Karaf ranja 1 liter

Kinder appelsap

Flesje Ranja            

BIEREN VAN 'T VAT | 
Hertog Jan Pilsener            5,1%             0,25 L

                        0,45 L

Hertog Jan Weizener          5,7%             0,25 L

                         0,50 L

Texels Skuumkoppe            6,0%             0,30 L

          0,50 L 

Leffe Blond             6,6%             0,25 L

Liefmans Fruitesse              6,0%             0,25 L

Hertog Jan Pilsener        5,1%

Leffe Bruin                  6,5%

Leffe Tripel                  8,5%

Duvel                   8,5%

Tripel karmeliet   8,4%

Pauwel Kwak     8,4%

Franziskaner Weissbier               5,0%         

Hoegaarden Citroen Radler     2,0% 

Artemis Blond   5,0%

Artemis Tripel   8,5%

Desperados Tequila   5,9%

Corona       4,6%

Hertog Jan Pilsener 0.0      0.0%

Hoegaarden Citroen Radler 0.0    0,0%

Leffe blond 0.0         0,0%

Franziskaner Weissbier 0.0       0,0%  

BIEREN OP FLES 

2,70

2,70

2,50

4,00

3,00

3,00

3,20

3,50

3,50

3,50

2,60

3,25

3,25

3,50

4,00

5,50

6,95  

2,75

2,75

2,75 

0,50

2,70

3,25

2,85
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2,70

2,70

2,70

2,40

3,50

2,00

2,00

1,00

3,00

1,50

1,50
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5,25

4,00  

5,80

3,50

5,50

4,50

4,25
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4,50

4,50

4,50

4,50

4,50
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3,50
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5,00

4,50

3,00

3,50

4,00

4,75

SMOOTHIES |
Tropical yoghurt      0,35 L

Mango Passievrucht    0,35 L

Verse jus d’orange    0,35 L

5,50

5,50

5,50

MILKSHAKE |  
Milkshake met slagroom    0,35 L

Vanille

Aardbei

Mango passievrucht 

5,00

FRESH LEMONADE
FRESH LEMONADE   0,35 L

Citroen, agave en gember.

FRESH POMEGRANATE    0,35 L

Met granaatappelsap en bergthee.    

             

4,00

4,00

• English blend  

• Rooibos  

• Black tea red fruits  

• Earl grey  

• Green tea lemon  

• Darjeeling

BIEREN 0.0%  

Tropical yoghurt      0,35 L



WĲ NEN | 
WITTE - Mondevin Chardonnay Jérôme Vic | Herkomst; Frankrĳ k | 12.5% alcohol.
Krachtige ronde smaak waarbij fruitige aroma’s volledig tot hun recht 
komen. Deze wijn is perfect als aperitief  

WITTE - Mondevin Sauvignon Blanc Pomerols | Herkomst; Frankrĳ k | 12,6% alcohol.
Intense aroma’s van exotisch wit fruit, citrus en mineralen. 
Dé wijn voor iemand die van een frisse en fruitige wijn wil genieten.  

ZOETE WITTE - San Wolfango Monvin |  Herkomst; Italie | 8,5% alcohol.
Een milde droge zoete helderwitte wijn met fruitige aroma’s.

ROSÉ- Mondevin Rosé Jérôme Vic   |  Herkomst; Frankrĳ k | 12.6% alcohol.
Roséwijn dankzij een mooie, aantrekkelijke geur van rood fruit en zuurtjes. 
Een levendige en zoete roséwijn.

RODE - Mondevin Merlot Jérôme Vic  |  Herkomst; Frankrĳ k | 13% alcohol.
Modern, frisse en granaatrode wijn met aroma’s van rode vruchten 
met een vleugje laurier. De wijn heeft een ronde, volle smaak, waarbij 
tannines licht waarneembaar zijn. 

Il Mio Gusto Kir Royale | 4,0% alcohol.
Gebaseerd op de klassieke Franse cocktail 
crème de cassis; een zoete, donker rode likeur 

gemaakt van bosbessen met prosecco.

Il Miogusto Mellonsecco | 6,9% alcohol. 
Heeft een fruitige smaak van watermeloen 

en een vleugje mint. Heerlijk bij lunch of diner.

Il Miogusto Limonsecco | 6,9% alcohol.  
Ondek de sprankelende verfrissende limonsecco.

Een fantastische mix van limoncello en prosecco.

Il Miogusto Hugo | 6,9% alcohol.   

Licht zoet en heerlijk bij een borrel of diner.

APEROL SPRITZ | 7.6% alcohol.
Met prosecco en bruisend mineraal water.

PROSECCO | Fles     Glas
21,50     6,00

21,50     6,00

21,50     6,00

21,50     6,00

6,50

Glas  |   Karaf 500 ml   |   Fles 750 ml             
4,25            12,50                17,50

KUKKI SEX ON THE BEACH | 10,3% alcohol.
Vodka, perziklikeur, ananassap, kersensap, sinaasappelsap. 

KUKKI MOJITO | 10,3% alcohol.
Rum, munt-likeur, water, citroensap, limoensap.  

GIN TONIC | 37,5% alcohol.
Met Gin, tonic en munt.

BACARDI COLA | 37,5 % alcohol.
Met Bacardi, cola en ijsblokjes.

SANGRIA |  7% alcohol.
Met Sangria-wijn met vers fruit en ijsblokjes.
Glas    6,50   |    Karaf 1 liter   19,50

7,50

7,50

8,50

6,50

COCKTAILS |

SOCIALIZERS
LUXE RUNDVLEES BITTERBALLEN     8 Stuks.
Met mosterd en mayonaise.    16 Stuks.

BITTERGARNITUUR XL    10 Stuks.
Met mayonaise en curry.    20 Stuks.

     
KIBBELING     10 stuks.
Met remouladesaus.    20 stuks

MINI KIPCORN                    8 stuks.
Het knapperige korstje is gemaakt van cornfl akes,   16 stuks  
met curry.    

DUO BROODPLANK             2.  personen.  
Wit en bruin stokbrood             4.  personen.
met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   

BREMERBAAIPLANK               2.  personen. 
Wit en bruin stokbrood                       4.  personen.
met tomaten tapenade, kruidenboter, aioli,
kipfi letbites, bitterballen, camambert bites. 
inclusief mosterd en chilisaus.

BORRELPLANK              2. personen.   
Emmer frites, bitterballen,                   4. personen.
mini kip loempia, vlammetjes, kaasstengel. 
inclusief mayonaise, chilisaus en curry.

‘DE LUXE’ PLANKJE              2. personen.
Rauweham, spaanse worst, oudekaas,              4. personen.
gemarineerde olijven, red hot jalapeños kaas pepers, 
camambert bites, tapenade, kruidenboter, en stokbrood.

HOLLANDS TROTS        Portie.
Emmertje frites, 6 bitterballen, 6 mini frikandellen 
en 6 kaasstengels. inclusief mayonaise, curry en mosterd.

NOOTJES        Portie.
Melange van pinda’s.

7,00
12,50

7,50
14,00

7,50
13,50

6,50
12,50

5,50
9,50

10,50
19,50

10,50     
19,50         
       

11,50
20,50

9,50

2,50

TOSTI’S
VAN RUIM GESNEDEN FLEVOLANDS BROOD

TOSTI HAM/KAAS            6,50
Tosti ham/kaas met curry of ketchup.     

TOSTI HAWAÏ          6,75
Tosti ham/kaas en ananas met curry of ketchup.   

TOSTI BREMERBAAI             7,00
Tosti ham/kaas, tomaat en pesto met curry of ketchup. 

TOSTI MONSIEUR     7,00
Ham/kaas met een sunny side up spiegelei en curry of ketchup. 

Met Sangria-wijn met vers fruit en ijsblokjes.

6,50

WĲ NHUIS

Met mosterd en mayonaise.

Met mayonaise en curry.

                         

Met mayonaise en curry.

                    

met curry.    

met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   met tomaten tapenade, kruidenboter en aioli.   

inclusief mayonaise, chilisaus en curry.inclusief mayonaise, chilisaus en curry.inclusief mayonaise, chilisaus en curry.inclusief mayonaise, chilisaus en curry.

camambert bites, tapenade, kruidenboter, en stokbrood.camambert bites, tapenade, kruidenboter, en stokbrood.

Melange van pinda’s.Melange van pinda’s.Melange van pinda’s.

Tosti ham/kaas met curry of ketchup.

Tosti ham/kaas en ananas met curry of ketchup.   Tosti ham/kaas en ananas met curry of ketchup.   Tosti ham/kaas en ananas met curry of ketchup.   

Tosti ham/kaas, tomaat en pesto met curry of ketchup. 

Ham/kaas met een sunny side up spiegelei en curry of ketchup. Ham/kaas met een sunny side up spiegelei en curry of ketchup. Ham/kaas met een sunny side up spiegelei en curry of ketchup. 



VLEES 12 UURTJE              10,50
Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        

VIS 12 UURTJE             12,50 
Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.

HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL            9,50
Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.

LUXE RUNDVLEES KROKETTEN                            8,50
Twee luxe rundvlees kroketten met brood en mosterd.

BREMERBAAI UITSMĲ TER            9,00
Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.

HAM/KAAS UITSMĲ TER                                8,50
Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.

SPEK/KAAS UITSMĲ TER                       8,50

Twee sneden brood belegd met drie eieren, meegebakken spek en gesmolten kaas.

LUNCH SPECIALS
U KUNT KIEZEN UIT WIT OF BRUIN FLEVOLANDS BROOD.

SOEP VAN DE CHEF
GESERVEERD MET STOKBROOD EN BOTER. 

SAOTOSOEP                Klein 4,50  |  Groot: 6,50
Heerlijke Indische kippenbouillon met verse stukjes kip, gember, indische kool, taugé,
gekookt ei, noedels en gedroogde uitjes.

TOMATENSOEP           Klein 4,50  |  Groot: 6,50
Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.

BELEGDE BROODJES

BROODJE PIKANTE KIP (Warm)                            11,50
Kipfi let gebakken met paprika, champignons, rode ui, taughé en tomaat in pikante saus.   

BROODJE KIPSHOARMA                   11,50 
Kipfi let shoarma gebakken ui en paprika, geserveerd met tomaat komkommer en sla melange, met knofl ooksaus en chilisaus.       

BROODJE RUNDERCARPACCIO             11,50
Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.

BROODJE GEROOKTE ZALM                           11,50
Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.

BROODJE TONĲ NSALADE                   9,50
Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  

BROODJE GEZOND                    9,50 
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en rode ui. Geserveerd met sla melange en yoghurtdressing, .        

WIT OF BRUIN FLEVOLANDSE BOL DUBBEL BELEGD.

Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.

gekookt ei, noedels en gedroogde uitjes.

Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.Tomatensoep met een scheutje room, pesto en soepballetjes.

Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        Uitsmijter ham/kaas en luxe rundvlees kroket op brood, met een bolletje huzarensalade en rauwkost (klein tomatensoepje 2,50 extra).        

Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.

Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.Heerlijke verse gehaktbal met twee sneden brood of frites met satésaus, atjar, gedroogde ui en sambal.

Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.

Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.

Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.

Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.

Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.

Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  

Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.

Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.

Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.

Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  

Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en rode ui. Geserveerd met sla melange en yoghurtdressing, .        

Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.Gerookte zalm met sla melange, yoghurtdressing, ei, rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer en cocktailsaus.

Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  Tonijnsalade met sla melange, yoghurtdressing, rode ui, kappertjes tomaat, komkommer ei en tonijnmayonaise.  

Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en rode ui. Geserveerd met sla melange en yoghurtdressing, .        Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en rode ui. Geserveerd met sla melange en yoghurtdressing, .        

Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en pestomayonaise.

Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.Twee sneden brood met drie gebakken eieren, gebakken champignons, ui, spek en gesmolten kaas.

Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.Twee sneden brood belegd met drie eieren. Met ham en gesmolten kaas.

Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.Gerookte zalm en viskroket op brood met cocktailsaus, tonijnsalade en rauwkost.



PASTA ZALM                 18,95
Tagliatelle met gebakken zalm, broccolie, paprika en ui in een wittewijnsaus.

PASTA KIP PESTO                 16,95
Tagliatelle met gebakken kip, paprika, champignons en ui in een pesto-roomsaus.

PASTA BOSPADDESTOELEN                 16,95
Tagliatelle met gebakken bospaddestoelen, spinazie en ui in een paddestoelen-roomsaus.

GESERVEERD MET GERASPTE KAAS, STOKBROOD EN BOTER

MAALTĲ D SALADES

BIEFSTUKSALADE (Warm)             15,95
Malse biefstuk puntjes met champignons, ui, paprika gebakken in Teriyakisaus met sla melange, tomaat, komkommer en oosterse dressing.

KIPSALADE (Warm)               14,95
Gebakken stukjes kipfi let in een pittige knofl ook-chilisaus met mesclun sla, perzik, ui, tomaat en komkommer.

CARPACCIOSALADE             14,95
Rundercarpaccio, sla melange met balsamico-dressing, komkommer, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pijnboompitten 
en pestomayonaise. 

VISSALADE             14,95
Gerookte zalm, gerookte forel, garnaaltjes, sla melange met yoghurt-dressing, tomaat, komkommer, rode ui, kappertjes en cocktailsaus..

GEITENKAASSALADE             13,95
Geitenkaas, krokant gebakken camembert bites, sla melange met honingmosterd-dressing, spek, tomaat, komkommer en rode ui.

GESERVEERD MET STOKBROOD & BOTER.

PASTA’S

STARTER RUNDERCARPACCIO             

Carpaccio met sla, balsamico-dressing, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en pestomayonaise. 

STARTER VITELLO TONATO
Kalfsfricandeau met sla melange en yoghurt-dressing, pijnboompitten, kappertjes, rode ui, ansjovis en tonijnmayonaise. 

STARTER GEITENKAAS
Geitenkaas, krokant gebakken camambert bites op een bedje van sla met honingmosterd dressing, 
spek, tomaat, komkommer en rode ui.

STARTER VIS
Gerookte zalm, gerookte forel en garnaaltjes op een bedje van sla met yoghurt-dressing, rode ui, kappertjes, tomaat en cocktail-dressing. 

STARTER CHAMPIGNON DORDOGNE     
Krokant gebakken knofl ook-champignons met een pittige knofl ooksaus op een bedje van sla. 

10,95

10,95

10,95

10,95

10,95

VOORGERECHTEN
GESERVEERD MET STOKBROOD & BOTER.

Carpaccio met sla, balsamico-dressing, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en pestomayonaise. Carpaccio met sla, balsamico-dressing, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en pestomayonaise. Carpaccio met sla, balsamico-dressing, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en pestomayonaise. 

spek, tomaat, komkommer en rode ui.

Gerookte zalm, gerookte forel en garnaaltjes op een bedje van sla met yoghurt-dressing, rode ui, kappertjes, tomaat en cocktail-dressing. 

en pestomayonaise. 

Geitenkaas, krokant gebakken camembert bites, sla melange met honingmosterd-dressing, spek, tomaat, komkommer en rode ui.

en pestomayonaise. en pestomayonaise. en pestomayonaise. en pestomayonaise. 

Malse biefstuk puntjes met champignons, ui, paprika gebakken in Teriyakisaus met sla melange, tomaat, komkommer en oosterse dressing.

Tagliatelle met gebakken zalm, broccolie, paprika en ui in een wittewijnsaus.

Tagliatelle met gebakken kip, paprika, champignons en ui in een pesto-roomsaus.

Tagliatelle met gebakken bospaddestoelen, spinazie en ui in een paddestoelen-roomsaus.

Tagliatelle met gebakken zalm, broccolie, paprika en ui in een wittewijnsaus.Tagliatelle met gebakken zalm, broccolie, paprika en ui in een wittewijnsaus.



HOOFDGERECHTEN VLEES
INCLUSIEF RAUWKOST, FRITES EN MAYONAISE

SURF & TURF                         22,50 *
Gebakken gamba’s en biefstukpuntjes met een groente garnituur van gebakken paprika, ui en champignons in knofl ook gebakken.

BIEFSTUK PUNTJES                19,50 *
Heerlijke malse biefstukpuntjes met een groente garnituur van gebakken paprika, champignon en ui. geserveerd met kruidenboter. 

MIXED GRILL                         19,50*
Gegrilde kipfi let, varkenshaas, en biefstuk met een groente garnituur van gebakken paprika, ui en champignons.

ENTRECÔTE 300 GRAM             23,50 *
Biefstuk van de lende met groente garnituur van gebakken paprika, champignons, ui. geserveerd met kruidenboter. 

VARKENS RIB ROAST 300 GRAM                 19,50 * 
Malse varkens rib rosé gebakken met groente garnituur van gebakken paprika, champignon en ui.

SCHNITZEL 250 GRAM            18,50 *
Schnitzel met een groente garnituur van gebakken paprika, ui en champignons.

KIPSPIES 250 GRAM                17,50 *            
Kipspies met een garnituur van gebakken paprika, ui en champignons.

TRIO VAN VIS             20,50
Gebakken zalmfi let, zeebaars en gamba’s geserveerd met hollandaisesaus.

ZEEBAARSFILET                     19,50
Gebakken zeebaarsfi let geserveerd met een hollandaisesaus

FISH & CHIPS               17,50
Gebakken kibbelingen van kabeljauwfi let geserveerd met remouladesaus.

HOOFDGERECHTEN VIS
INCLUSIEF. RAUWKOST, FRITES EN MAYONAISE

* ÉÉN WARME SAUS INBEGREPEN, KEUZE UIT;
Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.

TWEEDE WARME SAUS      1,50

VEGATARISCHE SCHNITZEL           17,50
Vegatarische schnitzel met een groente garnituur van gebakken paprika, ui en champignons.
en één warme saus naar keuze. Geserveerd met frites en mayonaise.

PASTA BOSPADDESTOELEN                 15,95
Tagliatelle met spinazie, gebakken champignons, ui en bospaddestoelen in paddestoelen-roomsaus.

VEGETARISCHE BURGER                         16,95
Een overheerlijke mozzerella/tomaat burger met cheddar en burgersaus naar keuze.
Geserveerd met frites en mayonaise.

VEGETARISCHE GERECHTEN

Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.Teriyakisaus, Stroganoffsaus, Pepersaus, Champignonsaus, Hollandaisesaus, Satésaus of Kruidenboter.

Gebakken zalmfi let, zeebaars en gamba’s geserveerd met hollandaisesaus.Gebakken zalmfi let, zeebaars en gamba’s geserveerd met hollandaisesaus.Gebakken zalmfi let, zeebaars en gamba’s geserveerd met hollandaisesaus.



BURGER & GRILL

BREMERBAAI BURGER (CLASSIC)            15,95
Sinds jaar en dag op onze menukaart de ‘Bremerbaai burger classic’.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger met een sla melange, tomaat, augurk, cheddar mayonaise rode ui en ketchup. 

ZOETE BARBECUE HONING BURGER (SWEET DALTON)          15,95
De authentieke smaak van gerookte barbecue maar dan met een zachtere noot door de zoete smaak van honing.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

AMERIKAANSE KNOFLOOK BURGER (WILD BILL)          15,95
Een Amerikaanse knofl ooksaus die boven de anderen uitstijgt; vol en romig van smaak en hartig gekruid met een licht pittige bite.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

GEROOKTE BARBEQUE BURGER (BLACK JACK)           15,95
Een stevige BBQ saus met een unieke kruidenmix en de authentieke rooksmaak van Hickory Wood.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

PITTIGE GEROOKTE JALAPEÑO BURGER (BLAZING JUKE)          16,95
Een vol en romige saus met een pittige bite en subtiele rooksmaak waarvoor de speciaal gerookte jalapeño zorgt.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat, jalapeño pepers en cheddar.

ROMIGE BURGER IN BACON STĲ L (ROLLING ROSS)           17,55
Een romige saus met een lekkere bite van stukjes ui en een overweldigende smaak van bacon.
Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat, cheddar en bacon. 

THE LIBERTY XL (DUBBELBURGER)            19,95
Deze hamburger is een knipoog naar de Verenigde Staten waar hamburgers matenloos populair zijn. Met de vrijheid van saus naar keuze. 
Burgerbroodje met dubbele kipfi letburger of dubbele runderburger met een sla melange, tomaat, augurk, cheddar! 

Liberty saus naar keuze: Mayonaise/ketchup, Barbecue honingsaus, Amerikaanse knofl ooksaus, Gerookte jalapeñosaus of Baconsaus. 

+   CHEDDAR KAAS                                  0,50

+   BACON                      0,50

+   SPIEGEL EI                                       1,00

+   JALAPEÑO PEPERS                     1,00

+   SIDE SALAD                              3,25
     Heerlijke gemengde salade met sla, tomaat, komkommer, uien en dressing.

KIES HIER EEN EXTRA TOPPING OF BĲ GERECHT

ALLE BURGERS WORDEN GESERVEERD MET FRITES, MAYONAISE. 

KINDER VOORAF TOMATENSOEP      4,50
Met lekkere soepballetjes, broodjes en boter.

KINDER VOORAF HOLLANDSE POFFERTJES          6,00
Poffertjes met roomboter en poedersuiker.

PANNENKOEK      
Lekkere pannenkoek     

KINDERPANNENKOEK             6,95
Lekkere pannenkoek naturel met een verrassing.

KINDER PUNTZAK FRITES MET SNACK           5,50
met mayonaise, appelmoes en een frikandel, kroket, kaassouffl é of  6 stukjes kibbeling.

BORD FRITES              5,00
met mayonaise. 

BORD FRITES MET SNACK             6,00
met mayonaise en een frikandel, kroket of kaassouffl e.

BORD FRITES FRIKANDEL SPECIAAL            6,50
met mayonaise.

KINDERKAART

• NATUREL      6,25
• NUTELLA       6,50
• HAM/KAAS 6,50
• SPEK  6,50

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger met een sla melange, tomaat, augurk, cheddar mayonaise rode ui en ketchup. 

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat en cheddar. 

PITTIGE GEROOKTE JALAPEÑO BURGER (BLAZING JUKE)          

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat, jalapeño pepers en cheddar.

Burgerbroodje met kipfi letburger of runderburger, sla melange, augurk, tomaat, cheddar en bacon. 

+   CHEDDAR KAAS                                  

+   SPIEGEL EI                                       

KINDER VOORAF TOMATENSOEP      KINDER VOORAF TOMATENSOEP      KINDER VOORAF TOMATENSOEP      

                              

PANNENKOEK      
Lekkere pannenkoek     

KINDERPANNENKOEK             

      

PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK      

  

PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK      PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK            6,25PANNENKOEK      
            

KINDER PUNTZAK FRITES MET SNACK           KINDER PUNTZAK FRITES MET SNACK           KINDER PUNTZAK FRITES MET SNACK           

BORD FRITES MET SNACK             
met mayonaise en een frikandel, kroket of kaassouffl e.
BORD FRITES MET SNACK             BORD FRITES MET SNACK             

BORD FRITES FRIKANDEL SPECIAAL            

                    

KINDER VOORAF TOMATENSOEP      KINDER VOORAF TOMATENSOEP      



KARAMEL 

Softijs, karamelsaus, karamelparels 
stroopwafelcrunch met slagroom.  

CHOCOLADE

Softijs met chocoladesaus, 
melk-chococrunch en slagroom.

AARDBEIEN

Softijs, aardbeiensaus, aarbeien, 
en slagroom. 

Softijs, vers fruit, aardbeiensaus 
en slagroom.

VERS FRUIT 

Softijs, met espresso en slagroom.

Ĳ SKOFFIE

Lekkere schatkist met slagroom.

SCHATKIST MET SLAGROOM

NAGERECHTEN | KOFFIE SPECIALITEITEN
VERWEN KOFFIE        6,95
Plateau met heerlijke kop koffi e, thee of cappuccino, 
een likeur naar keuze en een chocolade muffi n met slagroom.

FRYSKE KOFFIE        5,95
Koffi e, Sonnema Berenburger, suiker en slagroom.

IRISH KOFFIE       5,95
Koffi e, Jameson Whiskey, suiker en slagroom.       

ITALIAN KOFFIE                      5,95
Koffi e, Amaretto, suiker en slagroom.             
         

FRENCH KOFFIE             5,95
Koffi e, Grand Marnier, suiker en slagroom.                  
        

SPANISH KOFFIE      5,95
Koffi e, Licor 43 suiker en slagroom.                    

BRASILIAN KOFFIE        5,95
Koffi e, Bailey’s en slagroom.

LIKEUREN

GEDISTILEERD
RÉMY MARTINI COGNAC

CALVADOS

VIEUX  
BERENBURGER

JAGERMËISTER

SCHROBBELÉR

JONGE / OUDE JENEVER   

WITTE / RODE PORT         

BACARDI RUM

SMIRNOFF VODKA   

TEQUILLA   

GIN      

JACK DANIELS WHISKEY    

JAMESON IRISH WHISKEY

              

4,50
4,50 
3.00
2,50
2,50
2,50
2,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,00

BAILEYS        4,00
TIA MARIA     4,00
GRAND MARNIER       4,00 
DRAMBUIE       4,00
COINTREAU        4,00
AMARETTO       4.00
PASSOA        4,00
MALIBU        4,00
PISANG AMBON     4,00
APFELKORN     4,00
SAMBUCA      4,00
LICOR 43        4,00
LIMONCELLO      4,00

5,75

3,00

Vanilleroomijs en smarties. 
heeft door de mix met smarties een 
krokante chocoladesmaak.

SMURF POPUP MET SLAGROOM

6,50
NORMAAL

4,50
KLEIN

5,50

6,50
NORMAAL

4,50
KLEIN

6,50
NORMAAL

4,50
KLEIN

6,50
NORMAAL

4,50
KLEIN

Softijs, met warme kersen,
amarena kersensaus 
en slagroom.

KERSEN

7,50
NORMAAL

5,00
KLEIN

3,50

SCHATKIST MET SLAGROOM

een likeur naar keuze en een chocolade muffi n met slagroom.

Koffi e, Amaretto, suiker en slagroom.             
         

Koffi e, Grand Marnier, suiker en slagroom.                  
        

Koffi e, Licor 43 suiker en slagroom.                    

Koffi e, Bailey’s en slagroom.

Softijs, met espresso en slagroom.

stroopwafelcrunch met slagroom.  


