
Voorgerechten 

 

Oerbrood met smeersels (aïoli, tapenade en zwarte knoflookboter)   6.75  

 

Nacho’s met (of zonder) pulled pork (voor 2 personen of grote eters!)   8.50/12.00 

cheddar, jalapeño pepers, zongedroogde tomaat en ui       

 

Carpaccio van rund          11.95  

rucola, rode ui, Amsterdamse ui, truffelmayonaise, pijnboompitten en zongedroogde tomaat  

 

Carpaccio (V) van de niet koe met parmezaanse kaas (vegan) , zongedroogde tomaat 12.95 

truffelmayonaise (vegan) en pijnboompitten        

 

Champignons Dordogne geserveerd met aïoli       7,50 

 

Wisselende soep (onze collega’s informeren u graag)     6.95 

 

Paprika tomatensoep (V) met kruidenroom, bosui, amandelschaafsel    6.50 

 

Hoofdgerechten 

 

Smokey spareribs         22.50 

Onze populaire ribs        

 

Entrecote          27.50  

van de grill, geserveerd met brie en een romige pepersaus     

 

Tomahawk          24.50 

met zwarte knoflook boter 

 

Zalmfilet vergezeld van black tiger gamba’s       25.00 

met een romige dragon-knoflooksaus en een geelstekelzwam 

 

Truffelgnocchi (V)          21.95 

met shii take, hazelnoot en parmezaanse kaas en salie olie   

 

Schnitzel van varkensvlees        22.95 

verstopt onder spek, ui en kastanjechampignons 

 

 

 

 

 



 

Classics 

Schnitzel           21.00 

Wiener stijl met passende garnituren 

Saté van kippendij          18.50 

Atjar, kroepoek, pinda’s en satésaus 

 

Cannenburger (Black Angus)        18.95 

Geserveerd op rode bietenbroodje met chili jam, sla, cheddar en pulled pork 

 

Virginia Steak (V) (seitan)        18.95 

Geserveerd op rode bietenbroodje  

met chili jam, vegan cheddar en kastanjechampignons   

 

Maaltijdsalades 

Gerookte zalm           15.95 

balsamico dressing, zongedroogde tomaat, appel    

gedroogde tuinbonen sesamzaadjes en koffiemayonaise 

Lauwwarme kippendij          15.95 

balsamico dressing, zongedroogde tomaat, taugé, gedroogde tuinbonen 

 

Virginia steak (V)          15.95 

balsamico dressing, zongedroogde tomaat, gedroogde tuinbonen  

en vegan truffelmayonaise 

 

Desserts  

Guilty pleasure           9.75 

wit chocolade ijs, puur chocolade ijs, Droste chocolade, amarena kersen, slagroom 

overgoten met een espresso  

Kastanje/notenijs         6.75 

met een schuim van Droste cacao      

 

Kaasplankje          12.50 

Selectie van luxe kaasjes, vijgenbrood en een heerlijke portstroop 

(uit te breiden met een glas rode port) 

Weckpotje          6.75  

met mousse van american cookies en oreo kruim  

    

Speculaas Panna Cotta met stoofpeer en merengue kruimels    8.75 

 

 



 

Smikkelkaart voor kids 

Voorgerechten  

Tomatensoep            4,50 

Gerookte zalm met komkommer         5,50 

Hoofdgerechten 

Frikandel met verse frietjes, appelmoes en mayonaise       7,95 

Kroket met verse frietjes, appelmoes en mayonaise       7,95 

Kipnuggets met verse frietjes, appelmoes en mayonaise       7,95 

Schnitzel met verse frietjes, appelmoes en mayonaise       8,50 

Pulled Pork uit onze eigen Smoker, verse frietjes en zoete BBQsaus    9,50 

Natuurlijk ook met appelmoes en mayonaise 

Toetjes 

Vanille ijs met slagroom en een lekkere lolly        5,00 

Waterijsje            2,00 

 

Voor de allerkleinsten 

Wisselend stamppot (4-8 maanden)     5,00 

Wisselend stamppot (8-12 maanden)     5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wildmenu - 38,50 

 

Voorgerecht 

Bospaddenstoelensoep met shii-take 

Hoofdgerecht 

Trio van wild (Hert, haas en zwijn) 

Geserveerd met frietjes en salade 

Dessert 

Kastanje/noten ijs met een schuim van Droste cacao 

 

 

 


