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MIDDAGSUGGESTIES  

GIN V/D MAAND 
 

1528 Cocoa Gin│6cl│Spanje│40% € 11,20 
1528 Cocoa gin is een Spaanse originele verrijking in het gin landschap. Veel frisse tonen in deze gin 

aanwezig aangevuld met een mooie bittertoets dankzij de ter plaatse geroosterde cacao bonen. De 

Spanjaard Hernandez Cortes zou in 1528 cocoa hebben mee genomen van zijn wereldreis, vandaar dus 

ook de naam. De distillatie van 1528 Cocoa gin gebeurt in El Puerto de Santa Maria bij Pico Cacao. Er 

wordt 5 keer gedistilleerd in koperen pot stills met oprechte liefde voor het vak. Vrijgegeven botanicals 

zijn: jeneverbessen, geroosterde cacaobonen, engelwortel, koriander, schil van kalamansi limoen, schil 

van appelsien en pepermunt. 1528 Cocoa gin heeft een leuke balans, zowel lekker fris als bitter met de 

juiste verhoudingen, eerlijk waar een leuke ontdekking. In samenwerking met Vredeseilanden wordt 50 

eurocent per verkochte 1528 Cocoa Gin geschonken aan jonge cacaoboeren in Latijns Amerika en Azië.  

We combineren deze gin het liefst met tonic 1: Fever-Tree Premium € 3,30 

 

 

 

HEERLIJKE ZOMERWIJNTJES 
 

ROOD Grâce des Anges, AOP Saint Chinian | Languedoc (Rousillon)  

Lichte zomerwijn die koud geserveerd wordt, net zoals de Fransen dit doen in het zuiden. 

40% Syrah, 30% Cinsault, 30% Grenache 

| Glas  € 4,90 

| Karaf 50cl  € 16,50 

| Fles 75cl  € 24,50 

 

ROSE Grâce des Anges, AOP Saint Chinian | Languedoc, (Roussilon) 

30% Cinsault, 55% Grenache, 15% Syrah 

| Fles 75cl  € 24,50 
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RESTO 

VOORgerechten 

 

Verse Aspergeroomsoep van witte en groene asperges € 7,00 

Artisanale scampikroket│1 stuks / 2 stuks € 8,00 / € 16,00 

Klassieke grijze Noordzeegarnaal-cocktail  € 15,80 
met huisbereide cocktailsaus   

Verse Hollandse maatjesharing € 12,50 
Met prinsessenboontjes, tomaat, radijs, rode ui, bieslook, lente-ui en bieslookvinaigrette.    

Vitello Tonato € 16,80 
Kalfscarpaccio met tonijnmayonaise verrijkt met ansjovis en kappertjes: één van de bekendste 

Italiaanse gerechten. 

HOOFDgerechten 

  

Serveren we naar keuze met brood, frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, 
pasta, aardappelrosti’s, tenzij anders vermeld. 

Kabeljauwhaasje met zuiderse aardappelpuree en botersaus € 25,90 
Zuiderse aardappelpuree is puree met zongedroogde tomaatjes, kappers, gezouten ansjovis, 

bieslook en peterselie. 

Huisbereid rundstoofvlees bereid met Ter Dolen bruin € 18,50 
Bereid met Ter Dolen Bruin. 

La vraie, Salade Niçoise   € 19,50 
Sla, groene boontjes, aardappel, tomaatjes, tonijn “la belle iloise” (uit blik), zwarte olijven, 

kappertjes, ei, ansjovis, rode ui-ringen en mosterdvinaigrette. Serveren we met brood.  

Slaatje met gerookte zalm, gerookte forelfilet  

en grijze Noordzeegarnalen € 23,20 
Met rauwkostmix, radijs, rode biet, ui, lente-ui en tonijnmayonaise. Serveren we met brood. 

Tagliatelle gepelde tijgerscampi diabolique│7 stuks € 23,00 
Met pittig-pikante tomatenroomsaus.    

Verse Hollandse maatjesharing als hoofdgerecht € 18,50 
Met prinsessenboontjes, tomaat, radijs, feta, koude aardappeltjes, rode ui, bieslook, lente-ui en 

bieslookvinaigrette.    

SUGGESTIEKROKETTEN Artisanale scampikroketten│3 stuks € 23,00 
Met frisse groentengarnituur.    

Supplementen 

Extra klein slaatje  € 1,00 
De meeste gerechten serveren wij met een beetje frisse groentengarnituur.  

Is dit helaas niet voldoende dan kan u een extra klein slaatje bijbestellen. 

Een heerlijk koud tomatenslaatje  € 5,00 
Assortiment verschillende mini tomaatjes, ui, bieslook, olijfolie, azijn, basilicum, peper en  

een snuifje zout.  


