
LUNCHKAART
Lunchtrio ** 14,95 
Soep van de dag met drie sandwiches belegd met
zalm, carpaccio en gezond

Lunchmenu ** 21,50 
Dagelijks wisselend lunchmenu bestaand uit een
voor,- en hoofdgerecht en koffi e of thee als afsluiter

BROODJES
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Gezond **  9,75
Boerenham, jonge kaas, rauwkost, gekookt
scharrelei en pesto van rucola

Huisgemaakte zalmsalade  9,75 
Met rode ui, kappertjes en gekookt scharrelei

Warme geitenkaas met honing * 9,75
Fris belegd met appel en walnoten

Kroketten 9,75 
Twee ‘Utregse’ kroketten op brood met
aardappelsalade en mosterd

Kaaskroketten * 9,75
Twee kaaskroketten op brood met
aardappelsalade en mosterd

Carpaccio van rund  10,50 
Met truffelmayonaise, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

Club sandwich ** 11,50 
Met kip, kaas, tomaat, bacon en een gebakken ei
Huisgemaakte frites i.p.v. chips  +2,50

Salades
Geserveerd met biologisch volkoren- of maïsbrood

Salade geitenkaas * 12,50
Frisse salade met appel, walnoot en 
huisgemaakte pesto

Salade Niçoise 12,50
Met verse gegrilde tonijn, rode ui, haricot verts,
ansjovis, krieltjes en gekookt scharrelei

Caesar salade 12,50
Knapperige little gem met gebakken kipfi let,
ansjovis, gekookt scharrelei en romige anjovis-dressing

Uiteraard kunt u ook een keuze maken uit
de gerechten op de dinerkaart

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden

Witte wijnen                                                     Per fl es
Australian Choice, Chardonnay  24,50
Een mooie, herkenbare Chardonnay met intense
geuren van witte bloemen en tropische fruit.
Lekker op het terras, tijdens de borrel of heerlijk
in combinatie met onze visgerechten.

Misty Cove, Sauvignon Blanc, Marlborough 29,50
Deze Sauvignon heeft een aromatische geur van
kruisbessen, kruiden, meloen en passievrucht.
Heerlijke tonen van citrus en tropisch fruit en
een lange prettige afdronk

Krier Freres, Pinot Gris,  32,50
Grand Premier Cru, Luxemburg
Deze wijn heeft een heerlijke rijpe geur, kruidig
en boordevol rijpe appeltjes met een fris-zoete afdronk

Esser, Chardonnay, Californië USA  37,50
Deze Chardonnay afkomstig uit Napa Valley zit vol
fruit. Vol en weelderig in de mond, omlijst door een
aangename zuurgraad. In de smaak vinden we citroen, 
vanille en toast accenten. 50% van deze Chardonnay
rijpt 6 tot 8 maanden op eikenhouten vaten.

Entrefl ores, Verdejo, Rueda  26,50
Deze Spaanse wijn wordt gemaakt van het druivenras 
Verdejo. Aroma’s van gras, tropisch fruit en een hint
van kruiden. Uitbundig in neus en mond.

RODE WIJNEN                                                     Per fl es
Australian Choice, Shriraz  24,50
Deze wijn heeft een aroma van kersen, zwarte
en rode bessen en een aantrekkelijke kruidigheid
en zoete specerijen. Door het rijke maar zachte
karakter van de wijn is het een prima begeleider
bij de diverse vleesgerechten op onze menukaart

Rioja Vega, Tinto reserva D.O.C.  34,50
Deze wijn heeft 24 maanden gerijpt op Amerikaans
eikenhout en nog eens 12 maanden op fl es. Een
heerlijke geur van intens fruit, toffee en vanille.
Zeer zachte smaak en een fl uweel zachte afdronk

CA de Rocchi, Montere, Ripasso  39,50
Deze wijn is het smakelijke bijproduct van de
Amarone en heeft een zeer rijk bouquet van
pruimen, rijp rood fruit en specerijen, met name
kruidnagel. De smaak is zeer krachtig met kruidige
tonen en stevige tannines terwijl de afdronk
krachtig en lang aanblijft

Wirra Wirra, Catapult Wooded Shiraz  42,50
Deze Australische wijn, gemaakt van Shiraz (97%)
en Viognier (3%) heeft 15 maanden gerijpt op Frans
eikenhout. Met een heerlijke geur van pruimen,
cassis, laurierdrop en een vleugje vanille

Uiteraard helpen wij u graag met het maken van een
passende keuze op basis van uw gerechten

Huiswijnen                                         Per glas      Per fl es
Wit - droog
Cerf Volant, Sauvignon Blanc 3,75 19,50
Cerf Volant, Chardonnay 3,75 19,50

Rosé
Cerf Volant, Cabernet-Rosé 3,75 19,50

Rood
Cerf Volant, Merlot 3,75 19,50
Rafale, Syrah 3,75 19,50

Wit - zoet
Mainzer Domherr 3,75 19,50

Wijnarrangementen
Onze medewerkers combineren uw diner of rondje
“surfen” over de kaart met passende wijnen;
2- glazen wĳ narrangement  10,00
3- glazen wĳ narrangement  15,00
4- glazen wĳ narrangement  20,00

BOB arrangementen
Moet u nog rijden of watersporten maar wilt u wel
genieten van onze wijnen? Kies dan voor een
BOB arrangement;
2- glazen BOB-arrangement  6,50
3- glazen BOB-arrangement  9,75
4- glazen BOB-arrangement  13,00

Mousserende wijnen                                         Per glas      Per fl es
Prosecco Frizzante, Val dÓca 4,75 24,50
Champagne Brut,
Monthuys Pere et Fils  62,50

Uitsmijters 
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Uitsmĳ ter met zalm 10,50
Uitsmijter van drie eieren met gerookte zalm

Uitsmĳ ter - stel zelf samen **                           vanaf 9,00
Stel zelf uw uitsmijter samen. Keuze uit één of
meerdere van de volgende ingrediënten; jonge boerenkaas, 
boerenbeenham, spek en/of tomaat (allen + 0,75 per stuk)

Omeletten 
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Omelet met zalm 10,50
Omelet van drie eieren met gerookte zalm

Omelet - stel zelf samen **                               vanaf 9,00
Stel zelf uw omelet samen. Keuze uit één of
meerdere van de volgende ingrediënten; jonge boerenkaas, 
boerenbeenham, spek en/of tomaat (allen + 0,75 per stuk)

Warme lunchgerechten
Kort gegrilde tonĳ n 22,50 
Geserveerd met huisgemaakte pasta, 
mini paksoi en oosterse dressing

Fish and chips 17,50 
Gebakken kabeljauw, huisgemaakte frites en
remoulademayonaise

“Aussie” burger  12,75
Royale hamburger met gebakken bacon, tomaat,
ui en gesmolten kaas, geserveerd met frites

Sydney saté 12,75
Gemarineerde kipsaté met pikante pindasaus,
atjar en kroepoek, geserveerd met frites of brood

Het is mogelijk om warme lunchgerechten tijdens
het diner te bestellen.

Soepen
Geserveerd met biologisch volkoren- of maïsbrood

Dagsoep ** 6,00  
Vraag onze medewerker naar de soep van de dag

Bisque 6,50  
Huisgemaakt met een room van cognac

Kippensoep 6,00  
Op verrassende wijze geserveerd


