Huisgemaakte burgers
Op een brioche bol geserveerde rundvleesburger
met cheddar cheese, sla, tomaat, crispy bacon en
een overheerlijke barbecuesaus
		
17,00
Een cajun groenteburger*
met sla, gegrilde paprika, courgette, een rozemarijn
zeezout mayonaise en gefrituurde uienringen
17,00
Echte Mannenburger
op een brioche bol geserveerd medium gebakken
burger met sla, pikant gebakken bacon, jalapeno
peper en een pittige saus
(kan als pittig ervaren worden)
18,00
Bietenburger**
op een met bier gebakken broodbol met sla, bosui,
rode ui, guacamole, augurk relish en
amerikaanse mosterd
17,50

Nagerechten

Lemon cheesecake
met citroenijs en Limoncello

Aardbeien shortcake
met mascarpone en Grand Manier
Pavlova met rood fruit
vanille ijs en frambozen saus
Baileys trifle
met Oreo en caramel-chocolade
Vera’s choco fantasie
laat u verrassen door onze Vera

7,50

7,50

7,50

7,50

7,00

Avocado burger**
op een met bier gebakken broodbol met sla,
mexicaanse tomaten salsa, jalapenos, koriander,
nachochips en barbecue saus
17,50
Smokey burger
op een brioche bol geserveerde medium gebakken
rundvlees burger met sla, gegrilde paprika, crispy
bacon, augurk relish en een saus van Jack Daniels,
cola en honing
18,00

Diner Kaart
Alle gerechten zijn van
17.00 tot 22.00 verkrijgbaar

Tzatziki burger
op een brioche bol geserveerde medium gebakken
rundvlees burger met sla, rode ui, tomaat, chorizo
en tzatziki
17,00
Alle burgers worden geserveerd
met friet en mayonaise.
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Borrel & Bites

Hoofdgerechten

Als borrelhapjes of als voorgerecht
3 soorten olijven*

4,00

Plukbrood met olijfolie
en 3 smeerseltjes*

5,50

Gevulde pepers met
roomkaas* (8 stuks)

5,00

Kaasplankje een
combinatie van
verschillende Hollandse
kazen met kletzenbrood
en druiven*
10,00
Gefrituurde garnalen*
(8 stuks)

6,00

Vegetarisch bittergarnituur*
(8 stuks)		
5,00
Trio van zalm, garnaal
en forel

Pappardelle spinazie ricotta*
pasta met een saus van spinazie en ricotta			
16,50

Paddenstoelen kroketjes
met honing mosterd saus*
(4 stuks) 		
5,50
Bieterballen met
een mierikswortelmayonaise** (6 stuks)
Kipkluifjes (8 stuks)
Portie nacho’s
Bitterballen (8 stuks)

5,50
7,50
7,50
6,00

Portie jong belegen kaas*
(8 stuks)
4,50
Loempiaatjes*

9,75

Een duo van tournedous & sukade steak
met een Bordelaisesaus
met witlof en gebakken aardappels

5,50

2st

1st

		
22,50

De lekkerste Spareribs van Dordrecht in de smaken		
-Sweet chilli
-Barbeque
-Mild 			
-Pittig
-Orientaal
met huisgemaakte frieten, salade en knoflooksaus		
18,50
11,00

Tournedos
met champignons, peper of stroganoffsaus, boontjes
en gebakken aardappels
22,50
14,00

5,00

Visstoofpot voor 2 personen
van zalm, tongfilet, kabeljauw, mosselen
en gamba’s. Een eenpansgerecht met groente
en gekookte aardappelen
p.p. 20,50
Vegetarische nachoschotel*
met bonen, paprika, mais, ui, champignons,
koriander en kaas

17,50

10,25

Varkenshaasspies
met satésaus, kroepoek, seroendeng, atjar,
salade en huisgemaakte frieten

Quinoa**
met roergebakken groente,
falafel en een ratatouille crème

Gezien wij weten dat niet iedereen evenveel eet,
hebben wij speciale porties voor kinderen en
mensen met een kleinere maag.
Dit is de kleine prijs achter ieder gerecht.

Borrelplank
Om gezellig samen te genieten
18,50

Gerechten waar een * achter staat zijn vegetarisch
Gerechten waar een ** achter staat zijn veganistisch

15,00

11,25

Surf & Turf
3 grote gepelde gamba’s met ossenhaas en
kruidenboter, salade en huisgemaakte frieten		
21,75

17,25

10,75

10,00

Chorizo kroketjes met
een kruiden mayonaise
(4 stuks)

In roomboter gebakken
Noordzee sliptongetjes
met remoulade saus, salade en huisgemaakte frieten		
3st 18,75

17,25

10,25

