
Club sandwich kip  14
Met kerriemayonaise, gebakken ei, tomaat, komkommer,
slamelange, kippendijen, bacon en cheddar

Club sandwich zalm  15
Met gebakken ei, tomaat, komkommer, slamelange, zalm, 
cornichons, zilveruitjes en mierikswortelsaus

Broodje carpaccio  14
Met truffelmayonaise, geroosterde pitten, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat en rucola

Broodje tuna melt  14
Met tonijnsalade, pickled ui, cheddar en mesclum

Broodje geitenkaas  13
Met slamelange, gekarameliseerde appel, vijgen, walnoten, 
balsamico en honing

Broodje crispy chicken  14
Met verse groenten, tomaat, komkommer, cheddar, 
slamelange en  srirachamayonaise

Broodje van de chef  --
Wekelijks wisselend broodje

Broodje kroket  11
Twee kroketten van oma Bobs met salade en mosterd

Saté kippendijen  19
Malse, gemarineerde kippendijen met huisgemaakte satésaus, kroepoek, 
zoetzure komkommer en atjar

Hamburger 21
Wagyu burger op een brioche bun met little gem, rode ui, bacon, tomaat, 
cornichons, cheddar, smokey barbecuesaus en srirachamayonaise

Spare ribs  20
Mals van het bot, geserveerd met ketjapdip en seroendeng

Tournedos  34
Met gewone jus of sambaljus

SaladeS

Vis  14
Soepje van de Chef, broodje tonijnsalade en broodje gambakroketjes

Vlees  14
Soepje van de Chef, broodje carpaccio en broodje kalfskroketjes

Vega  14
Soepje van de Chef, broodje geitenkaas en broodje groentekroketjes

Onze lunchgerechten kunnen tot 15:00 uur besteld worden

Heeft u een allergie of dieet, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden!

Geitenkaassalade  18  
Met slamelange, gekarameliseerde appel, vijgen, walnoten, 
balsamico en honing

Crispy chicken salade  18  
Met slamelange, cherry tomaten, komkommer, paprika, avocado, rode ui, 
srirachamayonaise, honing- mosterddressing en geroosterde pitten

Thaise biefstuk salade  22
Met slamelange, gebakken biefstukpuntjes, rode ui, bospaddenstoelen, 
taugé, tomaat, komkommer en geroosterde nootjes

deSSerTS
dame blanche  8

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Chef ’s dessert  8
Wisselend dessert
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lava cake  9
Witte chocoladeijs met frambozencoulis

Koffie compleet  8
Kopje koffie of thee met 
een gebakje naar keuze

Lowietje
LISSE

Lekker voor erbij!
Friet van Friethoes  4,5

Truffelfriet  6
Parmezaanse kaas en truffelolie

Zoete aardappelfriet  6 
 

Salade  4

Al onze diner toppers worden geserveerd met friet van Friethoes en salade
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Smulplankje   6,5 p.p.
Allemaal lekkere hapjes om te delen

Broodplankje  6
Ovenheerlijk brood met aioli en gezouten boter

Onze dinergerechten kunnen tot 20:30 uur besteld worden

Heeft u een allergie of dieet, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden!

HOOFdGereCHTen
Saté  kippendijen  19
Malse gemarineerde kippendijen met huisgemaakte satésaus, kroepoek, 
zoetzure komkommer en atjar 

Hamburger  21
Wagyu burger op een brioche bun met little gem, rode ui, bacon, tomaat, 
cornichons, cheddar, smokey barbecuesaus en srirachamayonaise 

Spareribs  20
Mals van het bot, geserveerd met ketjapdip en seroendeng

lowietjes steak  27
Flat-iron met grof zeezout, chimichuri en seizoensgroenten

Tournedos  34
Met gewone jus of sambaljus 

Hertenbiefstuk  29
Met wintergroente, puree van de chef, een bitterbal van wild 
en een rode portsaus

Truffelpasta  17
Linguine, truffelsaus en paddestoelen 

Chef ’s special  --
Wekelijks wisselend gerecht

Geitenkaassalade  18  
Met slamelange, gekarameliseerde appel, vijgen, walnoten, 
balsamico en honing

Crispy chicken salade  18  
Met slamelange, cherry tomaten, komkommer, paprika, 
avocado, rode ui, srirachamayonaise, 
honing- mosterddressing en geroosterde pitten

Thaise biefstuk salade  22
Met slamelange, gebakken biefstukpuntjes, rode ui, 
bospaddenstoelen, taugé, tomaat, komkommer
en geroosterde nootjes

Friet van Friethoes  4,5

Truffelfriet  6
Parmezaanse kaas en truffelolie

deSSerTS
dame blanche  8

Vanille-ijs met chocoladesaus
en slagroom

Chef ’s dessert  8
Wisselend dessert

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet van Friethoes en salade
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n Soep van de Chef  6 
Wisselende, huisgemaakte soep

Burrata  14
Met tomaat, basilicum, geroosterde pitten
en pesto

Steaktartaar  14
Biefstuk tartaar, mosterd, tabasco, kappertjes, ui, peterselie, 
cornichons, ei, bieslook, truffelmayonaise, croutons en 
worchestersaus

Tonijn taco  14
Met wasabimayonaise, wasabinoten, sojasaus
en wakamesalade

Carpaccio  14
Met truffelmayonaise, geroosterde pitten, parmezaan,
zongedroogde tomaat en rucola

Paling  15
Gerookte paling op brioche toast, crème fraîche,
haringkuit en limoen
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Zoete aardappelfriet  6 
 

Salade  4

lava cake  9
Witte chocoladeijs met
frambozencoulis

Koffie compleet  8
Kopje koffie of thee
met een gebakje naar keuze

Lowietje
LISSE

Lekker voor erbij!


