Om te delen

Truffelfrietjes
met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en bieslook
Brood met smeersels
huisgemaakte kruidenboter en aioli
Nachos Deluxe
met kaas, chili con carne, crème fraîche,
guacamole en pico de gallo
Nachos Vega
deluxe vega met kaas, bonen, crème fraîche,
guacamole en pico de gallo
Loaded fries
met chili con carne, jalapeños, kaas,
crème fraiche en guacamole
Loaded cajun fries
met spekjes, pico de gallo, jalapeño relish
en kaassaus

7,75
5,00
groot 7,00
9,75
klein

8,75

8,75

7,75

Soepen

Met brood en boter
Dagsoep
Gegratineerde uiensoep

dagprijs
7,25

Voorgerechten

Met brood en boter
Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
rucola en pijnboompitten
Spicy chicken wings (6 st) met kerriemayonaise
Duo van Holtkamp kroketjes (garnaal en kaas)
met mosterdmayonaise en brood
Vegetarische salade met little gem, geitenkaas, appel,
walnoot en honing/mosterddressing		
Vegetarische salade gebakken mosselen
en spekjes met limoenmayonaise

Geserveerd met friet en salade
Huisgemaakte vegetarische falafelburger
met guacamole, jalapeños, tomaat en sla
Vegetarische burrito gevuld met kidneybonen, mais,
paprika, crème fraîche en kaas, geserveerd
met nachos en guacamole
Op ‘cajun-wijze’ gebakken zalmfilet
afgeblust met honing
Tongfilet en papillotte met pico de gallo,
mezcal en kruidenboter
Gekookte mosselen op Zeeuwse of Portugese wijze
(in het seizoen, 1 kilogram)
Kipsate met pindasaus, huisgemaakte atjar
en kroepoek
Black Angus biefstuk met pepersaus, champignongsaus
of kruidenboter
Spare ribs BBQ of pikant met knoflooksaus

16,50
15,50

19,50
18,50
Dagprijs
15,50
20,00
21,00

12,50
6,75
7,25
13,50
13,50

Kindermenu’s

Met friet, appelmoes en mayonaise
Kaaskroket/kipnuggets/rundvleeskroket/frikandel
Spare-ribje
					

Hoofdgerechten
		

6,75
12,50

Burgers

Geserveerd met friet en salade
Bommelburger met bacon, cheddar, tomaat, sla
en onze speciale burgersaus
Cheeseburger met tomaat, sla, cheddar,
onze speciale burgersaus en kaassaus
Mexicaanse burger met chili con carne, tomaat, sla,
crème fraîche, kaas en jalapeño
Dubbele Bommelburger
Extra portie friet of salade klein
Extra portie friet of salade groot
Truffelfriet i.p.v. normale portie friet

Nagerechten

Brownie met vanille ijs en chocoladesaus
Kaneel ijs met spekkoek en slagroom
Citroen meringue taart
Cheesecake

17,50
17,50
17,50
24,50
3,50
4,50
+3,50

7,50
7,50
4,50
4,50

DINER

