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DINERKAART

VOORGERECHTEN

Broodplank
Met diverse smeersels

Mosterdsoep
Met lente-uit en spekjes

Soep van het seizoen

Carpaccio
Met truffelmayonaise, pesto en Parmezaan

Hollandse garnalen
Met toast en cocktailsaus

5,75

5,95

5,95

dagprijs

11,50

MAALTIJD SALADES

ZK86 salade
Gerookte zalm, garnalen en gerookte makreel

Halloumi salade
met gegrilde halloumi, vijgen, honing en radijs 

14,75

10,75



  

DINERKAART

STREETFOOD GERECHTEN OM 
SAMEN TE DELEN 

Bruschetta 
met rauwe ham en parmezaan krullen    
 
Bruschetta caprese 
met mozzarella, tomaat en pesto   

Taco 
met gerookt zalm, bosui en Leche de Tigre   

 

Sardien van de contact grill 
met limoen, zeezout en aioli    

Crushi sushi rol 
met wasabi en sojasaus     

Crushi sushi vega rol 
met wasabi en sojasaus     

 

Krokante gamba’s 
met limoenmayonaise

      
Garnalen kroketjes 
6 stuks à 30 gr. met cocktailsaus    
 
Calamaris 10 stuks met aioli  

3,50

3,50

4,00

3,50

3,50

3,50

4,50

7,75

7,75



HOOFDGERECHTEN

VIS GERECHTEN

Verse sliptongen
met huisgemaakte remouladesaus 

Oosterse zalmfilet
met wok groente en teriyaki stroop 

Vangst van de dag

VLEES GERECHTEN

Mixed grill
met ovengroente en aioli 

Lamskoteletjes
met asperges en chimichurri 

Spareribs
met rode ui, peterselie en barbecuesaus 

XL American style burger
met bacon, barbecuesaus, ui, tomaat, komkommer en 

augurk     

VEGETARISCHE GERECHTEN

Green veggie satay 
met kroepoek, atjar en rijst 

Taco
met vegetarisch gehakt, avocado, koriander, jalapeño en 

salsa 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 

huisgemaakte friet, mayonaise en een frisse salade

25,50

24,50

dagprijs

25,00

24,50

20,50

17,50

17,50

17,50



  

DINERKAART

NAGERECHTEN

Créme brûlée
met vanille-ijs en slagroom 

Pornstar martini 
met wodka, passoa, passievrucht en cava 

Affogato
met Baileys, espresso, cake en vanille-ijs

Coupe amarenen 
met vanille-ijs en slagroom 

Coupe caramel
vanille-ijs, stroopwafel, karamel saus, banaan 

en slagroom

Torta di limone citroentaart
met bloedsinaasappelijs en slagroom en slagroom 

EXTRA BIJ TE BESTELLEN

Huisgemaakte friet 
met mayonaise  

Patatas bravas 

Frisse salade 

Warme seizoensgroenten  

Zoete aardappelfriet 
met kerriemayonaise  

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

2,75

2,75

2,75

2,95

2,95



DIGESTIEF

SPECIALE KOFFIES  

Irish coffee
Met Jameson whiskey en ongezoete room

Spanish coffee
met Tia Maria en slagroom 

Dokkumer coffee
met Beerenburg en slagroom 

Italian coffee
met Amaretto en slagroom  

French coffee
met Grand Marnier en slagroom 

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

.


