
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie? 
Meld het ons! Wilt u komen lunchen of dineren met 8 personen of meer, 
dan is reserveren gewenst. Wij sturen u dan graag een menuvoorstel.



Menu 3-gangen   e  29,95

VOOR
Steak tartare e	 11,00

Kwartelei en truffelmayonaise

Hollandse garnalen e	 13,00

Avocado, kropsla en cocktailsaus

Salade caprese e	 9,00

Tomaat, buffelmozzarella, olijfolie en pijnboompitjes 

Vitello tonato e	 11,00

Dungesneden kalfsbiefstuk met tonijnmayonaise en kappertjes

Gegrilde pijlstaartinktvis e	 11,00

Venkel, limoen en sinaasappel

HOOFD
Met verse friet en mayonaise

Langzaam gegaarde kalfssukade met rodewijnsaus e	 22,00

Doperwtjes, tuinbonen en shiitake 

Gebakken zeebaars met kreeftenjus e	 22,00

Sugarsnaps, bospeen en courgette

Entrecote van de grill met bearnaisesaus e	 22,00

Groene asperges en aubergine 

Gepocheerde schelvis en gamba’s van de grill e	 22,00

Met prei en gepofte paprikasaus

Risotto met shiitake e	 18,00

Doperwtjes, tuinbonen en Parmezaanse kaas 

Gemengde salade  e	 4,00

DESSERT
Gepocheerde perzik e	 7,00

met witte chocolademousse 

Crème brûlée van steranijs e	 7,00

en vanille-ijs

Aardbeien e	 7,00

met sorbetijs en sabayon van Calvados

Kaas van de dag e	 7,00

met rozijnenbrood en vijgenchutney

Irish coffee e	 7,00

KOUD
Rustiek brood met olijfolie, zeezout en roomboter  e	 4,00
Portie Italiaanse olijven   e	 3,00
Gerookte amandelen en wasabi nootjes e	 2,00
Salade caprese, met basilicum en mozzarella  e	 6,00
Sashimi van tonijn met soja-sesam en Japans zeewier e	 9,00
Steak tartare, truffelmayonaise en krokante toast e	 9,00
Ibérico ham (50 gram) dungesneden met gemarineerde tomaatjes e	 8,00
Oude brokkelkaas (Reypenaer) met grove mosterd  e	 6,00
Oesters van het moment (3 stuks)  e	 7,00

WARM
Yakitori spiesjes (5 st) e	 7,00
Hoisin en zoetzure komkommer  
Tagliata e	 11,00
Dungesneden biefstuk, rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

Huisgemaakte friet  e	 4,00
Zaanse mayonaise 
Truffelfriet  e	 6,00
Truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

Chorizo kroketjes (6 st) e	 6,00
Pittige mayonaise 
Bitterballen (8 st) e	 6,00
Grove mosterd

Grote garnalen (5 st) e	 10,00
Soja- sesammayonaise 
Thaise wontons (4 st) e	 7,00
Pittige chilisaus

Garnalenkroketjes (2 st) e	 8,00
Cocktailsaus 
Moerdijks snackbord (4 pers) e	 16,00
Gemengde bittergarnituur, 20 stuks

PINCHOSper 2 stuks  e	 5,00
Carpaccio
Pesto, rucola en Parmezaanse kaas

Geitenkaas
Groene asperge en honing 
Ibérico
Gemarineerde tomaatjes en aceto balsamico

Gerookte zalm
Avocado en mierikswortel

Hollandse garnalen 
Cocktailsaus

HOOFDGERECHTEN
Spareribs e	 19,50
Langzaam gegaard en gegrild met een sweet/spicy striping, 

zoetzure komkommer, gepofte knoflookmayonaise en verse friet

Kip saté e	 17,00
Grote spies met malse kippenborst, zoetzure komkommer, 

pindasaus en verse friet

Kreeft                                                                        1/2  e	22,50    1 e	 39,50
Lauwwarm met verse mayonaise, kropsla en verse friet

Noordzeetong e	 37,50
Gebakken in roomboter met kropsla en verse friet

Passant’s hamburger e	 15,00
Guacamole, tomaat, truffelmayonaise, augurk en bacon 

geserveerd met verse friet

 = vegetarisch


