
 = vegetarisch

SOEP 
Tomatensoep    e	 6,25

Van pomodoritomaten met verse kruiden

Romige paddenstoelensoep  e	 8,95

Gebakken bospaddenstoelen en truffelolie

Bouillabaisse   e	17,00

Royaal gevulde vissoep

VIS 
Noordzeetong   e	39,50

Gebakken in roomboter met salade en friet

Zeebaars   e	22,95

Groenten uit het seizoen, kreeftensaus en friet

VLEES 
Tournedos (200 gr)   e	25,95

Biefstuk van de haas geserveerd met groenten uit het 

seizoen en friet. Keuze uit bearnaise- of rode wijnsaus 

Entrecote (200 gr)   e	23,95

Biefstuk van de lende met een randje vet geserveerd met 

groenten uit het seizoen en friet. Met bearnaise- of rode wijnsaus

12 UURTJE 
Vis   e	15,50

Twee boterhammen, gerookte zalm, gepocheerd ei, 

garnalenkroket, groene salade en vissoep 

Vlees   e	12,50

Twee boterhammen, uitsmijter ham/kaas, kroket, 

groene salade en tomatensoep

Vegetarisch    e	12,50

Twee boterhammen, avocado, gepocheerd ei, 

hummus, paddenstoelensoepje en paddenstoelenkroket

EI 
Uitsmijter speciaal   e	10,25

Twee boterhammen met ham, kaas, spek, 

gebakken champignons en uien

Uitsmijter    e	 9,95

Keuze uit: naturel, ham, kaas of spek

Ei & avocado    e	 9,95

Twee gepocheerde eieren, rucola en brood

Supplement gerookte zalm   e	 5,95

Supplement serranoham en Parmezaanse kaas e	 5,95

SALADES 
Caesarsalade   e	14,95

Gegrilde kippendijen, croutons, Caesardressing, 

ansjovis, Parmezaanse kaas, bacon en een 

zacht gekookt ei

Noordzeesalade   e	17,75

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, gamba’s 

en cocktailsaus

Winterse salade    e	14,50

Gepofte groenten, tomaat, geitenkaas, 

pijnboompitjes en aceto balsamico

OPEN SANDWICHES 
Gerookte zalm   e	11,50

Avocado, zoet zure rode uitjes, kappertjes en 

basilicum mayonaise

Kip   e	10,25

Old Amsterdam, gegrilde kippendij, bacon en 

mosterdmayonaise

KLASSIEKERS  
Rundercarpaccio   e	12,50

Basilicumpesto, spekjes, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitjes en rucola

Tagliata met desembrood  e	13,50

Kort gebakken biefstukreepjes met rucola, 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Sweet spicy chicken   e	10,50

Roergebakken kipreepjes op een baguette met 

paprika, taugé, bosui, koriander en chilimayonaise

Twee bourgondische kroketten e	 9,50

Met brood en grove mosterd (friet + e 1,50)

Moerdijkse gehaktbal   e	 9,50

Met brood en grove mosterd (friet + e 1,50)

Kipsaté   e	17,50

Van gemarineerde kippendijen met pindasaus en 

keuze uit friet of stokbrood

Passant’s hamburger   e	15,95

Guacamole, tomaat, truffelmayonaise, augurk 

en bacon, geserveerd met friet



Brood met smeersels      e	4,50

Portie Italiaanse olijven      e	3,25

Oude brokkelkaas (Reypenaer) met grove mosterd      e	6,25 

Yakitori spiesjes van kippendij met hoisin     e	7,25

Bakje friet met mayonaise     e	4,50

Truffelfriet       e	6,25

Chorizo kroketjes met spicy mayonaise     e	6,25

Garnalen kroketten (2 st) met cocktailsaus     e	8,25

Kroketjes met tomaat en mozzarella     e	6,25

Ambachtelijke bitterballen (8 st)     e	6,25

Moerdijks snackbord (20 st)     e	16,95

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.

Betaling bij voorkeur per pin en alleen per tafel of gezelschap.

 = vegetarisch

Vergadering, borrel, personeelsfeest of diner voor een groot gezelschap? 

Wij zijn de perfecte locatie voor bedrijfsevenementen 

en vertellen u hier graag meer over.


