
BROOD
Keuze uit zachte broodjes bruin/wit of 
krokante baquette bruin/wit (+ € 1,50)

Goudse kaas €  4,25
tomaat      

Oude kaas € 5,25
mosterdcrème 
   
Boerenbeenham € 4,25
mosterdcrème | augurk

Brie van de mat  € 5,50
walnoten | honing

Twee bourgondische kroketten € 9,50
twee sneetjes mais of volkoren oerbrood

Amsterdamse ossenworst € 6,50
ui | mayonaise  

Gezond € 6,75
kaas | ham | ei | tomaat | gemengde 
rauwkost | komkommer 

Zalm € 9,50
kappertjes | ei | rauwkost | gemengde salade

Gehaktbal € 7,50
satésaus

SALADES
Geserveerd met brood en boter.

Salade van de week  € 15,00
vraag aan de bediening

PLATES
“9-holes burger” € 18,50
broodje met hamburger (100% black angus) | 
cheddar | spek | tomaat | ui | sla | mayonaise | 
mosterd | ketchup | frites

Klassieke saté van kippendijen € 19,50
verse ananas | atjar | kroepoek | frites

Boemboe Bali € 18,50
Indonesisch rundvlees gerecht met 
rijst | sambal boontjes

Italiaanse pasta (ook vegetarisch mogelijk) € 19,50
gamba’s | groenten | diverse kruiden 
brood

DESSERTS
Boerenjongens op klassieke wijze  € 8,50
slagroomijs | advocaat

Dame blanche op eigen wijze   € 8,50
macarons | chocoladesaus | vanille ijs 

LUNCH
Erwtensoep  € 7,50
roggebrood en katenspek        

Dagsoep du chef  € 7,00
brood en boter

Tosti ham-kaas  € 4,75
tomatenketchup         

Uitsmijter ham-kaas  € 8,75

Uitsmijter spek  € 8,75

Omelet ham-kaas  € 8,75

Omelet gerookte zalm  € 10,50

OPENINGSTIJDEN EN 
TO GO MAALTIJDEN
Vanaf 30 oktober 2022 tot en met 12 maart 2023  
hanteren wij de  volgende openingstijden:

Alle dins- en woensdagen bent u van harte welkom  
voor een lunch, diner of een meeting tot 21.00 uur.

Op de andere dagen sluit ons restaurant om 18.00 uur. 
Laatste bestelling keuken om 17.00 uur. Mocht u na  
afloop van een rondje willen eten voor 17.00 uur gaarne 
reserveren om teleurstellingen te voorkomen. 

Er is altijd een mogelijkheid om een heerlijke soep of 
maaltijd to go voor thuis mee te nemen.

Op 5, 24, 26 en 31 december sluit ons restaurant om 
16.00, op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij  
gesloten.

VOEDSELALLERGIE?
 

In onze producten kunnen verschillende soorten
allergenen aanwezig zijn.

Heeft u een vraag over de samenstelling,
vraag het één van onze medewerkers.

 
Wij helpen u graag.



BITTERGARNITUUR
Broodplankje € 6,75
kruidenboter en aïoli ( 2 personen)

Amsterdamse ossenworst (200 gram) € 8,75
mayonaise | gesnipperde ui

Blokjes Goudse kaas (150 gram) € 5,50
mosterd

Blokjes oude kaas (150 gram) € 7,50
mosterd | appelstroop

Bourgondische bitterballen  (8st) €  7,75
 M (12st) €  11,50
 XL (24st) €  19,50

Rundvlees gehaktballetjes (8st) € 6,00
satésaus

Pittige crispy chicken (12st)  € 9,00
kip in tempura | chili dip

Kaasstengels (8st) € 6,50

Calamares (12st) € 9,50
met limoen-mayonaise 

Mini frikandel (12st) € 6,50

Blokjes Goudse kaas (150 gram) € 5,50
mosterd

Vlammetjes (8 st) € 5,50

Luxe gemengd bittergarnituur M (12st) €  11,50
 XL (24st) €  19,50

MENUKAARTMENUKAART
DRANKEN
WARME DRANKEN

Koffie | thee | espresso € 2,70
Cappuccino | koffie verkeerd € 2,90
Latte macchiato € 3,75
Verse muntthee | gember € 3,30
Warme chocolademelk € 3,00
Warme chocolademelk | slagroom € 3,50
Speciale koffie’s € 8,00

KOUDE DRANKEN

Coca Cola | zero € 2,70
Chaudfontaine rood | blauw € 2,70
Overige frisdranken € 2,70
Rivella € 2,70
Chocolademelk € 3,00
Jus d’orange vers € 3,25
Vruchtensappen € 3,25
Mixed golfdranken v.a. € 2,70
Pet flessen v.a. € 3,00 

BIEREN

Fluitje 22cl € 2,90
Heineken 25cl € 3,10
Heineken 0% 25cl € 3,10
Flessen bier v.a. € 4,00
Speciaalbier v.a. € 5,25

WIJNEN

Huiswijnen wit | rosé | rood  €   4,50
Fles huiswijn € 23,50
Port | sherry | vermouth € 4,25
Whiskey v.a. € 5,50
Likeuren v.a. € 5,00


