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Een restaurant met een grote geschiedenis en bij 
vele bekend als het mooie plekje aan de Maas. 

Een stamtafel, enkele rechthoekige tafeltjes met 
daarop pluche tapijtjes en een oud bu�et met 
porseleinen tap. Dé huiskamer, zo werd het bruine 
caf é ook wel genoemd.

Per 1 februari 2022 zijn wij de nieuwe eigenaren 

In het verleden hebben wij hier al beide de nodige 
uren doorgebracht en gelukkig zijn wij nu weer 
“thuis”! Hier hoort natuurlijk ook een nieuwe 
dinerkaart bij.

Wij wensen jullie smakelijk eten en geniet!
Yoeri en Nina



Voorgerechten

SOEPEN

SALADES

Onze salades worden geserveerd met desembrood 

Onze soepen worden geserveerd met desembrood 

Broodplankje     5.00   
Geserveerd met diverse smeersels

Dynamite shrimps    15.25
Gamba’s in een knapperig beslag geserveerd 
met een pittige sriracha saus 

Caprese & Serranoham   10.50  
Mozzarella, tomaat, serranoham en pesto

Rundercarpaccio    14.25   
Geserveerd met een mayonaise van 
basilicum, parmezaanse kaas, pijnboompitten
en rucola

Bietenwrap     12.25   
Met geitenkaas, noten en honing

Kaaskroketjes    9.75   
Met mosterdsaus en toast

Salade vis    Klein Groot     
Geserveerd met diverse vissoorten  12.50 15.50

Salade geitenkaas   11.75 14.75     
Verrijkt met appel, noten en honing

Salade surf & turf     - 16.75     
Met carpaccio en scampi

Tomatensoep     5,80
Een verse soep van pomodori met een 
scheutje room

Soep van het moment    6,20   
Vraag naar onze wisselende seizoenssoep

Te bestellen vanaf 2 personen
Diverse soorten vlees en vis geserveerd met een 

soepje en brood met smeersels
14.25 p.p.

VOORGERECHTEN PLANK



Hoofdgerechten

Nagerechten

Runderentrecôte chimichurri  25.95  
Geserveerd met fregola en mediterrane groente

Eendenborst�let met rode wijnsaus 24.95  
Geserveerd met fregola en mediterrane groente

Varkenshaas omwikkeld in spek  23.50
Geserveerd met een mosterdsaus, fregola en
mediterrane groente

Kipsaté     17.50
Geserveerd met gebakken uitjes, kroepoek en salade

Beefburger     15.50
Belegd met bacon, augurk, tomaat en cheddar kaas

   

     

  

    

   

Brownie ijstaartje   8.25
Met een mousse van witte chocolade

Pistache ijs macaron   7,95
Geserveerd met een citroentaartje

Italian mess     6,95

cantuccini en vanille ijs

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

Of een heerlijke ijscoupe?
Vraag naar onze ijskaart!

Zeebaars�let met dillesaus   23.95
Geserveerd met noedels en mediterrane groente

Fish & Chips     16.25
Geserveerd met een remouladesaus en salade

Gnocchi met tru�elsaus   18.25
Geserveerd met Parmezaanse kaas en rucola

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites.



Hoofdgerecht

Uitsluitend te bestellen per tafel

Soep

Voorgerecht

Keuzemenu

Bourgondische peelsteak
Geserveerd met pulled pork en een mosterdsaus
of

Zeebaars�let met dillesaus
Geserveerd met noedles en mediterrane groente

 of

Gnocchi met tru�elsaus
Geserveerd met Parmezaanse kaas en rucola

Nagerecht
Pistache ijs macron

od tempor

Het keuzemenu is uitsluitend per tafel te bestellen   

Soep van het moment
Vraag naar onze wisselende seizoenssoep

Rundercarpaccio   
Geserveerd met een mayonaise van basilicum, 
Parm ezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
of

Salade vis   
Geserveerd met diverse vissoorten

3- gan gen verrassingsmenu
37,50

4- gangen verrassingsmenu
43,50

3- gangen keuzemenu met voorgerecht  33,50
3- gangen keuzemenu met soep   31,50
4- gangen keuzemenu    37,25

VERRASSINGSMENU’S



Voor de kids

Al onze kinder gerechten worden geserveerd met een verrassing!

Tomatensoep met balletjes    4,20

Frietjes met snack     5,95
Keuze uit een kroket, frikandel of kipnuggets

Kindercoupe      4,50

Friet met een broodje hamburger   7,25

Friet met kip saté     7,75

Friet met kibbeling     7,50

Kinder pasta bolognaise    8,25

Handijsje?
Vraag naar een van onze medewerkers! !


