VOORGERECHTEN

VLEESGERECHTEN

Carpaccio

9

Dry Aged Beef Burger

Zalm Tartaar

10

Indische Saté ‘Babi’

15.5

Crispy Ribs

9

Kapsalon “De Zwarte Ruiter”

Hertenham

10

Lamsstoof

13.5

18.5

Burrata

9

Hertenbiefstuk (180gr)

Mozzerella gevuld met room met gegrilde pompoen,
rucola, zongedroogde tomaten, balsamico & olijfolie

Biefstuk van edelhert uit Nederland met een
honing-port-tijmsaus, champignons & frites

Aubergine Carpaccio

Rib Eye (300gr)

8

Carpaccio van gemarineerde aubergine met rucola,
grana padano, pittenmix, kappertjes & pesto.

Vette bek

7

Heineken

2.5

Heineken 0.0%

2.5

Kleine variant van de kapsalon met zoete knoﬂooksaus

Lagunitas IPA

4.5

Kindertoetje

De School Juffie Blond

4.5

De School Tripel

4.5

9

5

Poﬀertjes met poedersuiker

WIJN

STEMPELKAART

18.5

19.5

Rib Eye van Nederlandse melkkoe met pepersaus,
champignons & frites. Het vlees van deze melkkoeien
heeft iets meer bite maar is enorm smaakvol & duurzaam!

13.5

Een proeverij van 3 wisselende kleine voorgerechten

Rood

Bij iedere bestelling en/of besteding
van 50 euro ontvangt u een stempel
van ons. Bij een volle stempelkaart
trakteren wij op een ﬂes wijn!

VISGERECHTEN

BIJGERECHTEN

NAGERECHTEN
Tonijn
3.5

18.5

Tonijnsteak van de grill geserveerd met
sojasaus, sesamvinaigrette & frites

Chocoladetaart

6

Met een mousse van witte chocolade

Zoete aardappelfrites

4.5

Gamba’s

Groene salade

3.5

Black Tiger garnalen van de grill geserveerd met
cocktailsaus, citroen & frites

Gegrilde groenten

4.5

Surf & Turf

Stokbrood met aioli & kruidenboter

BIER

Burger (keuze uit vlees of vega) met frites & appelmoes

Lamsstoof uit eigen keuken met aardappelmousseline,
kaas, bosui & bieslook

Met gemarineerde beukenzwammen, pittenmix,
gepekelde venkel, veldsla, & kruidenmayonaise

Frites

9

Lil’ Kapsalon

Luxe kapsalon met zoete aardappelfriet, kipshoarma,
kaas, ratatouille, sla, wortel, bosui & pikante knoﬂooksaus

In panko gepaneerde spareribs met rode ui,
lente ui, koriander & BBQ-saus

Smikkelburger

5 warme snacks met frites & appelmoes

Saté van biologische Livar karbonade met satésaus,
gebakken uitjes, atjar, sambal & frites

Zalm tartaar op Oosterse wijze met wasabi, soja,
wakame & wilde rijst

Chef Special

13.5

Met kaas, pancetta, gestoofde uien, zoetzure komkommer
sla, tomaat & srirachamayo. Geserveerd met frites

Rundercarpaccio met grana padano, pittenmix,
rucola, kappertjes, pesto & truﬀelmayonaise

DRANKEN

VOOR DE KIDS

4

Pinot Grigio (wit)

13.5

Chardonnay (wit)

15.5

Verdejo (wit)

17.5

Sauvignon Blanc (wit)

19.5

Sangiovese (rood)

13.5

Pinot Noir (rood)

17.5

Primitivo (rood)

19.5

Grenache (rosé)

17.5

Cava 0,375l

12.5

Cava 0,75l

21.5

18.5

Trifle
24.5

Twee Black Tiger garnalen van de grill i.c.m. een Rib Eye,
cocktailsaus, pepersaus, kruidenboter & frites

6

FRIS

Triﬂe van aardbeienroom, bosbessen, lemon curd,
amarettocake, witte chocolade & chococrumble

Oreo Mousse

6

Met Oreo’s en Oreocrumble

Kaasplateau

10

Coca Cola (zero)

2

Fanta

2

Sprite

2

Selectie van 4 kazen met toast & stroop

VEGETARISCH

Bestellen kan via een Whatsapp bericht naar +31683878709
Burger van De Vegetarische Slager

13.5

Met kaas, gestoofde uien, zoetzure komkommer, sla,
tomaat & srirachamayo. Geserveerd met frites

Kapsalon Vega kip

13.5

Luxe kapsalon met zoete aardappelfriet, vega kipstuckjes,
kaas, ratatouille, sla, wortel, bosui & pikante knoﬂooksaus

Bezorging is gratis vanaf 50 euro, daaronder rekenen wij 2,50 euro bezorgkosten
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 16.00 tot 21.00 uur!

