ONDERHOUD & SERVICE / DAGKAART

op het krijtbord vindt u

KOUDE START / ONTBIJT
9:00-12:00 uur (weekenden van 10:00-12:00 uur)

onze dagspecialiteiten!

FRANKRIJK: Croissant, wit of bruine snee landbrood,

jam, plakje kaas, verse jus d’orange, koffie of thee

7.50

MAROKKO: Duizend-gaten pannenkoekjes, honing,

muntthee

6.50

GRIEKENLAND: Yoghurt, honing, noten

4.50

SPANJE: Pan con tomate: toast, tomaten, olijfolie,

Serranoham (L)

5.50

MONACO: Croissant, boter, jam

2.50

SOEP
Sopa de brujas, paddenstoelen, honing, tijm
Soep van de dag, geserveerd met toast en aïoli
Zie het krijtbord voor de soep van de dag

KLASSIEKERS
Doorlopend vanaf 12.00 uur
Geserveerd met frites en salade:

Schnitzel 200 gram (L)
Schnitzel “Pomp 41”

KLEIN ONDERHOUD / LUNCH
12:00-17:00 uur

6.50
5.50

met kaas, spek, ui

15.50

+ 2.00

Spareribs

MASCHA’S WERELDSE BROODJES

8.50

De Utrechtse kookboekenschrijfster Mascha Lammes
publiceerde Wereldbroodjes, een boek met overheerlijke
broodjes uit alle windstreken. Wij serveren Mascha’s wereldse
broodjes op diverse broodsoorten (ook glutenvrij).

zoet of pittig gelakt

Diamanthaas

als biefstuk gebakken, stroganoffsaus, (175 gram)

+ 3.00

Hamburger

van100% Black Angus rund (150 gram)

Fish & Chips

met remouladesaus
AMERIKA: Hot Dog van kippenworst, jalapeño, zuurkool,

Kaasfondue

krokante ui, kaas

geserveerd met brood en rauwkost (V)

JAPAN: Biefstukpuntjes, paprika, taugé, oestersaus,

KINDERZITJES / VOOR DE KLEINTJES
Tot 17:00 uur

koriander, munt

NEDERLAND: Oma Bobs kroketten met mosterd

TOSTI ham, kaas

3.50

ui en kaas (V)

SNEETJE BROOD naar keuze belegd

2.50

SURINAME: Bakkeljauw met peper, zuur

FRUIT: appel of banaan

1.00

ITALIË: Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes,

Parmezaanse kaas, gemengde salade

KINDERKOPJES / KINDERMENU
Doorlopend vanaf 12.00 uur

EIERGERECHT

KEUZE UIT:

POLEN: Zapiekanka stokbroodje met champignons,

▪ Kaas / Pindakaas / Jam / Hagelslag

FRITTATA; eierpannenkoek met diverse groenten,

Parmezaanse kaas (V)

8.00

wilt u eens iets heel anders?
Laat u dan verrassen met een Lunchmenu van
drie gerechtjes met friet, brood of sla. 19.50
Vraag het onze bedieningsmedewerkers

14.50

VLEES: Carpaccio met pijnboompitjes, truffelmayonaise,

Parmezaan, chips van schorseneren

11.50

VEGA: Gegrilde pompoen met crème fraîche en

pecannoten

Vegetarisch hamburgertje
Visje en chips
Spareribs (G) (L)
Schnitzeltje (G) (L)
Spaghetti Bolognese*
Bovenstaande gerechtjes worden geserveerd met frites en salade
m.u.v. * alleen salade
TOETJE TOE: kinderijsje

MAALTIJDSALADES
VIS: Salade met gegrilde makreel en gamba’s (L)

8.50

Hamburgertje

10.50

taart!

Bij ons kun je de hele dag door genieten van
ambachtelijk gemaakte taarten. Kies uit o.a. cheesecake,
Spaanse amandel-boterkoek en Hollandse appeltaart. 3.75
Wij schenken koffie van Bacchi, thee van Mr. Jones en diverse
frisdranken, waaronder de heerlijke biologische cola van Caleb’s

(V)= Vega, (G)=Glutenvrij, (L)=Lactosevrij. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

ONDERHOUD & SERVICE / AVONDKAART

Mix en Match!

BIJGERECHTJES

Brood, 2 spreads

3.50

Ga er eens lekker voor zitten en kies voor een menu
met kleine gerechten uit verschillende windstreken.

Gegrilde groenten (V) (G) (L)

3.00

Patatje mayo (V) (G) (L)

3.00

Menu ‘KLEIN ONDERHOUD’ 29.50
U kiest twee voorgerechtjes. U gaat verder met twee
hoofdgerechtjes, geserveerd met friet en mayonaise.
U rondt af met een dessert naar keuze.

Gemengde salade

3.00

KLASSIEKERS
Geserveerd met frites en salade:

15.50

Menu ‘GROOT ONDERHOUD’ 32.75
U kiest twee voorgerechtjes. Daarna maakt u een keuze
uit de ‘Klassiekers’, geserveerd met friet en mayonaise.
U rondt af met een dessert naar keuze.

Schnitzel 200 gram (L)
Schnitzel “Pomp 41”

+ 2.00

N.B. Onze voorgerechtjes en hoofdgerechtjes zijn kleiner dan normale
voorgerechten. Voor sommige gerechten geldt een toeslag.

Diamanthaas 175 gram

Wildzwijnham

6.50

met sinaasappelcompote, portdressing (G) (L)
+ 2.00

met tzatziki, feta, pijnboompitten (V)
+ 2.00

Rouleau

van zalm, heilbot, Mascarpone, Pernod, dille, bospeen, komkommer (G)

Sopa de brujas

DESSERTS

Pompoenpannenkoekje
Crema Catalana (G)
Broodpudding

met appel, chocoladesaus, beurre caramel

Tiramisu
Stoofpeertjes

met slagroom, kaneelijs, stoofpeer (G)
chocolade ijs, chocoladetaart, chocoladetruffel

Soep van de dag

Kaasplankje van John’s

Zie het krijtbord voor de soep van de dag

vier kaasjes, Luikse appelstroop, brood

6.50

gevuld met salie en Serranoham, truffel jus (L)

8.50

KEUZE UIT:

Jerk chicken

Vegetarisch hamburgertje

Hamburgertje

aardappelpuree, uien, bleekselderij, winterpeen, Guinness
Pittig Jamaicaans kippengerecht, basmati-kokosrijst, paprikacoulis (G)

Visje en chips

Diamanthaas

Spareribs (G) (L)

+ 2.00

Schnitzeltje (G) (L)

Amandes

pasta met amandes (schelpdieren), garnalenroomsaus, dille

Spaghetti Bolognese*

Rode mul

Bovenstaande gerechtjes worden geserveerd met frites en salade
m.u.v. * alleen salade

met limoenmayo, couscous, rozijnen, olijven (L)

Scholfilet

tempura, glasnoedels, omelet, rode peper, oestersaus

Huevos flamenco

ei, aardappel, paprika, tomaat (V) (L)

Thaise bloemkoolcurry

citroengras, bloemkool, rijst, kokosmelk, munt, koriander (V) (G)

Risotto

met bospaddenstoelen, Parmezaan snippers, olijfolie (V) (G)

+ 4.00

KINDERKOPJES / KINDERMENU

Irish Stew

met pepersaus, romanesco puree, balsalmico-uitjes

5.75

Chocoladegenot

paddenstoelen, honing, tijm (V)

Varkenshaas

met remouladesaus

met Mascarpone, karamel, walnoten, kaneelsuiker

Spinazietaartje

HOOFDGERECHTJES

Fish & Chips

UITLAAT / OM AF TE SLUITEN

Gerookte eendenborst

met zwarte pasta, zeekraal, dressing (L)

+ 3.00

geserveerd met brood en rauwkost (V)

met tomatensaus, mieliepap (G) (L)

Coquilles

als biefstuk gebakken, stroganoffsaus,

Kaasfondue

Boerewors (Zuid- Afrikaans)

met duxelles, truffelpasta, rucola, trostomaat (V)

zoet of pittig gelakt (G) (L)

van100% Black Angus rund

met vossenbessencompote, zilverui, noten (G) (L)

Portobello

Spareribs

Hamburger 150 gram

CARPOOLEN / DINER
VOORGERECHTJES

met kaas, spek, ui

+ 2.00

TOETJE TOE: kinderijsje

opvindt
het krijtbord
u onze

dagspecialiteiten!

(V)= Vega, (G)=Glutenvrij, (L)=Lactosevrij. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

