
 
 

 

Menusuggestie 1: GEDEMPT €25.- 

 

TOMATENSOEP 

Van pomodori tomaten, gegrilde paprika, basilicumolie 

Tomato soup with roasted paprika, basil oil 

 

 

*** 

 

KIPSATE 

Gemarineerde kippendijfilet, gemengde salade, verse zuren, pindasaus  

Chicken sate made of marinated chicken fillet, salad, pickled vegetables, peanut butter sauce  

 

*** 

  

KOFFIE/THEE MET FRIANDISES 

Verzameling van onze favoriete kleine zoetigheden 
Coffee or tea with an assortment of sweets  

 

 

De volgende bijgerechten zijn bij te bestellen: 

Landboord met dips €6.50 

Gemengde salade €4.- 

Friet met saus €4.- 

Friet van zoete aardappel €4.- 

The following sides can be ordered separately: 

Famers bread with dips €6.50 

Side salad €4.- 

Fries €4.- 

Sweet potato fries €4.- 

 

 

Voor onze vegetarische gasten of gasten met een speciale dieetwens serveren wij passende 
gerechten. 

Voor allergeneninformatie kunnen gasten zich wenden tot het personeel. 
De menuprijzen zijn per persoon en inclusief BTW. 

Menuprijzen zijn gelding voor groepen vanaf 8 personen.  
 

For our vegetarian guests or guests with special dietary requirements we will serve alternative dishes. 
For allergy information, guests can contact the serving staff. 

The menu prices are per person and including VAT. 

Menu rates are valid for groups of 8 persons or more.  

  



 
 

 

Menusuggestie 2: KROMHOUT €35.- 

RUNDERCARPACCIO 

Met truffelmayo, pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitten 

Beef Carpaccio with truffel mayonnaise, pesto, Parmesan cheese, roasted pine nuts 

 

*** 

ZALM FILET 

Gebakken zalmfilet, aardappelgratin, groenten en citroen-dille saus 

Pan-fried salmon fillet, potato gratin, vegetables and lemon-dill sauce 

 

Of/Or 

BLACK ANGUS BURGER (200 GR) 

Met brioche bol, oude kaas, uiencompote, Romaine sla, tomatenrelish, augurk. 

With a brioche bun, Old Amsterdam Cheese, onions, Romaine salad, tomatoes, pickles 

 

Of/Or 

PASTA BOLOGNESE 

Met huisgemaakte bolognese saus, Parmezaankoekje 

Homemade Bolognese sauce, Parmesan crisp 

 

*** 

CRÈME BRÛLÉE 

Met bloedsinaasappelijs 

With ‘blood orange ice cream’ 

 

De volgende bijgerechten zijn bij te bestellen: 

Landboord met dips €6.50 

Gemengde salade €4.- 

Friet met saus €4.- 

Friet van zoete aardappel €4.- 

The following sides can be ordered separately: 

Famers bread with dips €6.50 

Side salad €4.- 

Fries €4.- 

Sweet potato fries €4.- 

 

 

Voor onze vegetarische gasten of gasten met een speciale dieetwens serveren wij passende 
gerechten. Voor allergeneninformatie kunnen gasten zich wenden tot het personeel. De menuprijzen 

zijn per persoon en inclusief BTW. Menuprijzen zijn gelding voor groepen vanaf 8 personen.  
 

For our vegetarian guests or guests with special dietary requirements we will serve alternative dishes. 
For allergy information, guests can contact the serving staff. The menu prices are per person and 

including VAT. Menu rates are valid for groups of 8 persons or more.  
  



 
 

 

Menusuggestie 3: ESCAPE €42.50 

PROEVERIJ VAN NOORD 
Combinatie van onze favoriete gerechtjes 

Tasting of ‘Van Noord’ with a combination of our favourite food items 

 

*** 

ZEEBAARS FILET 

Op de huid gebakken zeebaars, aardappelgratin, groenten en saffraan saus 

Pan-fried Sea Bass fillet, potato gratin,  vegetables and saffron sauce 

 

Of/Or 

BIEFSTUK SPIES (+5) 

Biefstukspies (200gr) Van Chateaubriand met aardappelgratin, warme groenten, truffeljus 

Steak skewer (200gr) from Chateaubriand with potato gratin, truffle sauce, vegetables 

 

Of/Or 

TRUFFEL RISOTTO 

Huisgemaakte risotto met truffel, Parmazaanse kaas, boter, rucola 

Homemade risotto with truffle, Parmesan cheese, butter, rucola 

 

*** 

SORBET TRIO 

Rood fruit, sorbetijs van mango, citroen, framboos 

Red fruit, sorbet ice cream of mango, lemon, raspberry  

 

De volgende bijgerechten zijn bij te bestellen: 

Landboord met dips €6.50 

Gemengde salade €4.- 

Friet met saus €4.- 

Friet van zoete aardappel €4.- 

The following sides can be ordered separately: 

Famers bread with dips €6.50 

Side salad €4.- 

Fries €4.- 

Sweet potato fries €4.- 

 

 

Voor onze vegetarische gasten of gasten met een speciale dieetwens serveren wij passende 
gerechten. Voor allergeneninformatie kunnen gasten zich wenden tot het personeel. De menuprijzen 

zijn per persoon en inclusief BTW. Menuprijzen zijn gelding voor groepen vanaf 8 personen.  
 

For our vegetarian guests or guests with special dietary requirements we will serve alternative dishes. 
For allergy information, guests can contact the serving staff. The menu prices are per person and 

including VAT. Menu rates are valid for groups of 8 persons or more.  
 


