
 
 

DINERKAART 

 

VOORGERECHTEN 

Brood met kruidenboter & tapenade       € 4,50 

Brood met olijfolie & zeezout       € 4,50 

Uiensoep met een gegratineerde kaascrouton      € 7,50 

Soep van de dag         dagprijs 

Klassieke runder carpaccio met pesto, oude kaas en pijnboompitten  € 12,75 

Steak tartaar, met een gepocheerd eitje, Pata Negra en little gem sla  € 12,25 

Sashimi van tonijn en gerookte zalm met paprika-sesam relish    € 14,50 

Heerenhuis proeverijtje, klein feestje van diverse smakelijke amuses  € 15,50  

Flan van courgette en fetakaas met een salade van spinazie   € 10,50 

Charcuterie met truffelolie        € 8,50 

 

HOOFDGERECHTEN 

Tournedos, botermalse biefstuk van de Ossenhaas met keuze    € 26,75 

uit romige peper- of Roquefortsaus 

Tournedos Rossini geserveerd met gebakken eendenlever, truffelrasp   € 32,50 

en een in truffeljus doordrenkte crouton       

Duo van lamshaas & gekonfijte lamsnek met tijm jus en aardappelwafel € 25,50 

Gebraiseerde zeewolf & zeekraal met een gamba loempia en yakatori-saus  € 22,50 

Vis van de dag         Dagprijs 

Gepofte zoete aardappel gevuld met zwarte bonen, tomaat, rode ui,  

een gepocheerd eitje en Old Amsterdam kaas (ook vegan verkrijgbaar)  € 17,25 

‘Bovenstaande gerechten worden geserveerd met groenten, salade, frites  

en aardappel gratin’ 

 

‘Kijk voor de specials op onze krijtborden!’ 

 

PLATES 

Kipsaté van kippendijen met satésaus, frites en salade    € 15,00 

Big Jac (200 gram) op een briochebol met bacon, cheddar, frites en salade € 14,50 

Big Jac spicy stroganoff op een briochebol met bacon, cheddar,    € 15,50 

stroganoffsaus, frites en salade 

Big Vegan burger, krokante avocadoburger op een briochebol met humus, 

paprika-relish, frites en vegan-mayo       € 15,50 

Gebakken scholfilet met remouladesaus, frites en salade    € 15,00 

Linguine pasta veggie met champignons, asperges, room,    € 14,75 

oude kaas en gepocheerd ei 

Linguine pasta met gerookte zalm, champignons, asperges en room  € 15,75 



 
 

 

 

MAALTIJDSALADES 

Carpaccio salade met pesto, truffelmascarpone, pijnboompitjes en oude kaas € 16,50 

Frisse salade met een Egmondse bol geitenkaas, venkel en  

tapenade van suikerpinda’s        € 16,50 

Caesar salade met gemarineerde kip, oude kaas, knoflookdressing,  € 16.50  

croutons en een gepocheerd eitje (ook vegetarisch te bestellen) 

Salade met spicey gamba’s, jalapenos, rode uiencompote en rucola  € 16,50

  

 

 

 

VOOR DE KLEINTJES 

Pasta met tomatensaus, geraspte kaas en een petit-salade    € 7,00 

Kidsburger met frites, appelmoes en een petit-salade    € 7,00 

Kipnuggets met frites, appelmoes en een petit-salade    € 7,00 

Frikandel met frites, appelmoes en een petit-salade    € 7,00 

Kroket met frites, appelmoes en een petit-salade     € 7,00 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 

Huisregels: 

 

• Heeft u klachten? Blijf dan thuis 

• Heeft u een slecht humeur? Blijf dan ook thuis       

• Luister AUB goed naar eventuele aanwijzingen van onze medewerkers 

• Loop niet onnodig rond   

• Verschuif AUB zelf geen tafels en stoelen  

 

 

 


