
LUNCH
Tussen 11.00 en 16.30 uur

BROODJES 
Gezond * 8,00

Met boerenham, jong belegen Bioweidekaas,
knapperige groenten, tomatentapenade en
gekookt scharrelei

Carpaccio 8,75

Met pestodressing, oude kaas, tomatentapenade,
ijsbergsla, kappertjes en pijnboompitten

Hete kip 9,00

Pittig gemarineerd met sambalmayonaise

Scharreleisalade * 8,50

Met truffelkaas, little gem sla en balsamicodressing

WRAP
Geitenkaas * 8,25

Met frisse tzatziki, ijsbergsla, walnoten
en sinaasappel-honingdressing

Gerookte zalm  8,75

In een spinaziewrap met avocadocrème

WARME GERECHTEN
Lunch platter *  9,50

Tomatensoep, uitsmijter kaas en een
rundvleeskroket op brood

Duo kroketten * 7,50

Twee rundvleeskroketten op brood met mosterd 
Met frites i.p.v. brood + 1,50

Met garnalenkroketten + 2,00

Met tomaat-mozzarellakroketten * + 1,00

Uitsmijter *  6,50

Stel zelf samen met de volgende topping;
boerenham, jong belegen kaas en/of
gebakken spek (+ 0,50 per topping) 

Boerenuitsmijter  8,50

Drie spiegeleieren, boerenham, jong belegen kaas,
gebakken spek en boerengroenten

SOEPEN
Tomatensoep *  5,50

Met oude kaas en basilicum

Aardappel lente ui soep* 5,50

Met crème fraî che
Met zalmsnippers +  1,00
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SALADES 
Asperge * 12,50

Met vast kokende aardappels, gemengde
sla en scharreleidressing

Thai beef 12,50

Op oosterse wijze met Black Angus beef,
oesterzwam, sesamzaad, koriander en
zoetzure ketjapdressing

Bij alle gerechten kunnen frites worden geserveerd + 1,50

KLASSIEKERS
Alle klassiekers worden geserveerd met
onze welbekende frites

MRIJ-burger 13,50

Van Maas-Rijn-IJsselrund met knapperige sla,
ui, gebakken spek, cheddar en truffelmayonaise

Lamsburger 14,50

Met knapperige sla, asperges en munt-mayonaise

Basket saté 13,50

Oosters gemarineerde kipfi let met satésaus,
gado gado, seroendeng en kroepoek

Fish dippers 13,50

Gamba’s en kabeljauw in knapperig bierbeslag
met remouladesaus en piccalilly

Gerechten met * zijn vegetarisch of kunnen
vegetarisch geserveerd worden

U kunt ook gerechten van de dinerkaart bestellen

Delen = lief!

Ken je onze sharing plateau’s al?
Gezamenlijk de lekkerste gerechtjes proeven

voorafgaand aan een borrel, groepsmenu of BBQ!



DINER
Tussen 17.00 en 21.00 uur

SOEPEN
Alle onze soepen worden geserveerd met brood

Tomatensoep * 5,50

Met oude kaas en basilicum

Aardappel lente ui soep * 5,50

Met crème fraî che
Met zalmsnippers +  1,00

HOOFDGERECHTEN
Black Angus steak 15,00

Van 200 gram met frites en kruidenboter
Met salade + 2,50

Met pepersaus + 1,00

Flammkuchen *  14,00

Met geitenkaas en lentegroenten

Rigatoni *  12,50

Van speltpasta, oerpeen, asperge, tomaat en
ricotta, geserveerd met een crostini

Maaltijdsalade asperge *  15,00

Met vast kokende aardappels, gemengde
sla en scharreleidressing

Maaltijdsalade Thai beef  15,00

Op oosterse wijze met Black Angus beef,
oesterzwam, sesamzaad, koriander en
zoetzure ketjapdressing

Bij de salades kunnen frites worden geserveerd + 1,50

Gerechten met * zijn vegetarisch of kunnen
vegetarisch geserveerd worden

KLASSIEKERS
Alle klassiekers worden geserveerd met
onze welbekende frites

MRIJ-burger 13,50

Van Maas-Rijn-IJsselrund met knapperige sla,
ui, gebakken spek, cheddar en truffelmayonaise

Lamsburger 14,50

Met knapperige sla, asperges en munt-mayonaise

Basket saté 13,50

Oosters gemarineerde kipfi let met satésaus,
gado gado, seroendeng en kroepoek

Fish dippers 13,50

Gamba’s en kabeljauw in knapperig bierbeslag
met remouladesaus en piccalilly

DESSERTS
Panna cotta 4,75

Op Italiaanse wijze met frambozencompôte
en frambozensorbetijs

Banaankokoscake 4,75

Met karamel van palmsuiker en vanille-ijs

Appelgebak 2,75

Ambachtelijk van onze bakker
Met een bolletje vanille-ijs + 1,00

Slagroom + 0,50
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Bites
Broodplank * 4,75
Warm geserveerd met aioli, 
kruidenboter en wisselende dip

Macho Nacho * 7,50
Tortillachips met tomatensalsa,
kaas, guacamole, crème fraîche
en kidneybonen

Minikaassoufflés * 6,50
10 stuks met chilisaus

Oudekaasstengels * 8,00
8 stuks met chilisaus

Gemarineerde groene olijven *  2,00

Borrelplateau *  9,50
Selectie van onze bites;
ambachtelijk brood, nacho’s, jonge
kaas, groene olijven en twee
wisselende dips

Gemengde nootjes * 2,00

Bitterballen  6,00
10 stuks met mosterd

Bittergarnituur  6,50
10 stuks met twee sauzen

Krokante garnalen  7,00
8 stuks met chilisaus


