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Om mee te beginnen
Starters  

Brood plankje  € 4,25
Met gezouten boter en olijfolie 
Bread platter 
Served with butter and olive oil 

Bruschetta € 5,50
Knoflookbrood met tomaten, ui, knoflook en peterselie
Garlic bread Bruchetta
Garlic bread served with tomato, onion, garlic and parsley

           klein of groot
Boerensalade          € 10,50 € 13,50
Salade met kippendijen, brie en bacon
Farmersalade
Salad served with chicken thigh, brie and bacon 
small or large

Dry aged rundercarpaccio    € 11,50
Dry aged rundercarpaccio geserveerd met 
truffeldressing, parmezaanse kaas, kappertjes en
pijnboompitten                          
Dry aged beef carpaccio
Dry aged Beef carpaccio served with trufflevinaigrette, 
parmesan cheese, capers and pinetree nuts

Gamba’s  € 10,50
Gamba’s in knoflook- chili olie geserveerd met brood              
Prawns
Prawns in a garlic-chili oil served with bread

Gebakken champignons € 8,50
Gebakken champignons in kruidenboter geserveerd
met toast  
Fried mushrooms
Fried mushrooms in garlic-butter served with toast

Hoofdgerechten
Maindishes
Schelvis  € 20,50
Schelvis geserveerd met parelgort,  lamsoren en een beurre blanc            
Haddock
Haddock served with pearl barley, aster and beurre blanc

Dry aged Entrecote  € 21,50
Dry aged Entrecote geserveerd met pommes fondant, een zalf van pastinaak en een jus de veau 
Dry aged Sirloin
Dry aged Sirloin served with pommes fondants, a mash of parsnip and veal jus reduction           

Ravioli  € 14,50 
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta geserveerd met asperges, pittenmix en truffelroomsaus  
Ravioli filled with ricotta cheese and spinach served with grilled asparagus, mixed nuts and a truffle 
cream sauce

Parelhoen   € 21,00
Parelhoen geserveerd met risotto, pompoen en een oesterzwamsaus            
Guinea Fowl
Guinea fowl served with risotto, pumpkin and an oyster mushroom sauce

Bistrogerechten
Bistrodishes
Saté van kippendijen   € 16,50 
Saté van kippendijen geserveerd met atjar, salade, satésaus en frites   
Chicken Satay
Chicken satay served with atjar, salad, satay sauce and french fries
  
Dagschotel     € 15,00
Dagelijks wisselende dagschotel
Dish of the day

Fish & Chips   € 17,50
Visfilet gefrituurd in een kerrie tempura geserveerd met een salade, frites en azijn
Fish filet fried in curry tempura served with salad, french fries and vinegar
 
Gebakken Ossenhaas   € 19,50
Gebakken ossenhaas met seizoensgroente, frites en een jus de veau              
Beef tenderloin
Beef tenderloin served with season vegetables, french fries and veal jus reduction   
  
Boulevard burger    € 16,50
Black Angus burger geserveerd op een brioche broodje met salsa, bacon, kaas en frites             
Black Angus beef burger served on brioche bun with salsa, crispy bacon, cheese and french fries

De soepketel
Soup 

Tomatensoep  € 5,50
Tomatensoep geserveerd met een kruidenroom   
Tomato soup
Soup of tomatoes served with herbed cream

Paddenstoelensoep  € 5,50
Paddenstoelensoep geserveerd met dunne reepjes ham   
Mushroom soup
Soup of mushrooms served with thinly sliced leg of ham

Voor erbij
Side dishes
Frites  € 3,75
French fries 

Groene salade  € 3,75
Green salad 

Gebakken aardappels  € 3,75
Baked potatoes  
 

Een lekkere afsluiter
Desserts
Kaasplateau     € 10,50
Kaasplateau met 3 verschillende soorten kaas geserveerd met kletzenbrood
Cheeseplatter
Cheeseplatter with variety of 3 cheeses served with nutbread

Cheesecake   €  8,50
Cheesecake met een compote van rood fruit   
Cheesecake served with compote of red fruit

Trio chocolade   €  8,50
Trio van chocolade bestaande uit een chocolademousse, brownie en chocolade ijs  
Trio of chocolate with variety of chocolate mousse, brownie and chocolate ice cream

Dame blanche   €  6,50
Traditionele Dame blanche met vanille ijs en warme chocolade saus    
Traditional Dame blanche with vanilla ice cream and warm chocolate sauce

Maand dessert   €  8,50
Dessert of the month 

  


