
 
 
  

LUNCH 
KLASSIEKERS 
Te bestellen tot 16:00 uur 
Keuze uit bruin of wit brood 
 
Rundvleeskroket(ten)   €5,50-9,00 

Brood en grove mosterd mayonaise 
Keuze uit 1 of 2   

 
Boterham carpaccio   €10,50 

Black Angus , Apeldoorns roem, cashewnoten 
en basilicummayonaise 

 
Boterham gerookte zalm  €9,50 

Limoenmayonaise, bosui, zoetzure komkommer  
en tuinkers 
 

Boterham Burrata [V]   €9,50 

Cherrytomaten, rucola, pittenmix  
en basilicummayonaise 
 

TOSTI’S 
Te bestellen tot 16:00 uur 
Keuze uit bruin of wit brood 
 
Tosti     €6,50 

Keuze uit: ham  en/of kaas [V]  

 
Tosti Brie [V]    €7,00 

Honing, rucola en walnoten 

 

BOWLS EN SALADES 
Hele dag te bestellen 
 
Poké bowl    €14,50 

Sushi rijst, edamame, wakame, mango, bosui en radijs  
Keuze uit: kippendijen, gerookte zalm of falafel [V] 
 

Carpaccio salade   €16,50 

Black Angus, Apeldoorns roem, basilicummayonaise  
en cashewnoten 
Geserveerd met ciabatta brood 

 
Salade Burrata [V]   €16,00 
Cherrytomaten, pittenmix en basilicummayonaise 
Geserveerd met ciabatta brood 

 

Surf Salade    €16,50 

Zalm, gamba’s, bosui, avocado, tomaat en zoetzure 
komkommer 
Geserveerd met ciabatta brood 

 
 

 

KIDS LUNCH 
Hele dag te bestellen 
 
Boterham [V]    €3,50 

Keuze uit bruin- of witbrood en zoet of hartig beleg 

 
Poffertjes [V]    €6,50 

Geserveerd met poedersuiker en roomboter 

 
Kids poké bowl    €9,00 

Sushi rijst, edamame, wakame, mango, bosui en radijs  
Keuze uit: kippendijen, gerookte zalm of falafel [V] 
 

Bakje watermeloen [V]   €1,50 



 

DINER 
VOORGERECHTEN 
Vanaf 17:00 uur te bestellen 
 
Carpaccio     €10,00 
Black Angus, Apeldoorns roem, cashewnoten 
basilicummayonaise en rucola 

 
Gerookte zalm    €9,00 

Limoenmayonaise, bosui, zoetzure komkommer en 
tuinkers 
 

Caprese [V]    €9,00 

Burrata, tomaat, rucola, pittenmix en 
basilicummayonaise 

HOOFDGERECHTEN 
Vanaf 17:00 uur te bestellen 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een 
frisse salade 
 
Ribeye     €22,50 

Chimichurri, maiskolf en friet 
 
Gamba’s van de grill    €22,50 

Hele gamba’s, knoflook, verse peterselie, citroen en 
friet 

 
 

PLATES 
Hele dag te bestellen 
Geserveerd met friet of rijst 
 
Soap burger    €16,50 

Natuurvlees burger, cheddar, bacon, relish, augurk, 
little gem en friet 

 
Kippendij saté    €12,50-16,50 
Atjar, gebakken uitjes, Javaanse noten kroepoek 
en satésaus 
Keuze uit 2 of 3 satéspiesen 

 
Vegan Saté [V]    €16,00 

Boa Bun, atjar, gebakken uitjes,  
Javaanse noten kroepoek, sambalsaus 

 
Kip spareribs     €16,00 

Met huisgemaakte marinade, maïskolf en friet 

KIDS DINER 
Hele dag te bestellen 
 
Kids saté    €8,50 

Kippendij, atjar, Javaanse noten kroepoek 
Keuze uit friet of rijst 
 

Kids poké bowl    €9,00 

Sushi rijst, edamame, wakame, mango, bosui en radijs  
Keuze uit: kippendijen, gerookte zalm of falafel [V] 
 

Frikandel/kroket/kaassoufflé [V] €6,50 

Geserveerd met friet, mayonaise en appelmoes 
 

Kids friet [V]    €3,00 

Portie friet (zonder cajun kruiden) 
 

Poffertjes [V]    €6,50 

Geserveerd met poedersuiker en roomboter 

 
Bakje watermeloen [V]   €1,50 

 

 

DESSERT 
 
Sorbet     €6,00 

Mango, framboos, limoen en watermeloen 
 

Stroopwafel crumble   €6,00 

Vanille ijs, stroopwafel crumble en toffee karamel 
 

KIDS 
Kijk in onze OLA vriezer of vraag ernaar bij de 
bediening 


