Voor

Gerechten

Mixed starter (vanaf 2 personen)

12,50 p.p.

Een heerlijke mix van de voorgerechten

Welkom thuis!

Green salad

Bij de eetkamer van
“Binnen”. Voel je
thuis, neem de tijd
en geniet.

10,50

Avocado, romasla, komkommer,
sojabonen, feta, groene kruidensaus

Rode linzensoep

8,50

Bospaddenstoelen, peterselie,
olijfolie, brood

DAGVERWENNERIJ

Carpaccio van rund

Vraag naar onze
dagverwennerij. Onze
wekelijks terugkerende dagspecial voor
een lekkere prijs.

Tonijn & zalm

10,50

Rucola, pijnboompitten, parmezaan
met pesto of truffelmayonaise

12,50

Huisgerookte zalm, tataki tonijn,
wasbimayonaise, soja

Steak tartaar

12,50 / 18,50

Aangemaakte (rauwe) tartaar van
biefstuk met toast

-Tonijn & zalm of
Carpaccio of Green salad
-HvH steak of Vis of
Risotto

25,50

3-gangen

Opties

2-gangen

Menu’s

-Tonijn & zalm of Carpaccio
of Green salad
-HvH steak of Vis of Risotto
-Mixed sweets

29,50

Hoofd
Gerechten

Bijgerechten

Gegrilde groene
asperges 6,25
Gegrilde broccoli
en bloemkool 4,75

Tuna steak

Met miso-limoensaus

Risotto

Risotto scampi
Bospaddestoelen, rucola, truffel,
Parmezaan, scampi

Kids

Vis van Schuitemaker

Chicken nuggets,
frites 6,75

17,50

Bospaddenstoelen, rucola,
truffel,parmezaan

Verse frieten 3,25

Pasta met
tomatensaus 6,75

22,50

20,50

dagprijs

Wisselend visgerecht

Bietenburger

16,75

Brioche bol, feta, rode ui, lijnzaad,
avocado, vadouvansaus

Kalfsvleeskroket,
frites 6,75

van de Jospergrill *

Pannenkoeken, stroop
en poedersuiker 6,75

HvH steak

19,75

Biefstuk met rode wijnsaus of chimichurri
Tip:
Heeft u een allergie?
Meld dit aan ons, wij
geven u graag advies.

*Onze Jospergrill is een
houtskoolgrill-oven die
we opstoken tot 400 gr.C.
voor het diner.

Parelhoen supreme

19,50

Gegrilde filet met risotto,
bospaddenstoelen, rode wijnsaus

Rib-eye 300 gram

28,50

Kalfsrib-eye met rode wijnsaus of
chimichurri

Beefburger
Sesambrioche, tomaat, augurk, ui,
komkommer, oude Beemster, piccalillysaus

16,75

Desserts

NA

Gerechten

Mixed sweets

8,50

Bavarois, brownie, cheesecake,
kletskop, rood fruit en frambozensaus

Brownie

5,25

Vanille ijs

4,50

Met kletskop, roodfruit en frambozensaus

Kaasplank

9,50

Verschillende soorten kaas met

special coffees

vijgenbrood en appelstroop

Espresso Martini

7,50

Wodka en Tia Maria

Irish coffee

7,50

Jameson Whiskey

Spanish coffee

7,50

Tia Maria of 43 Quarenta y tres

Italian coffee

7,50

Amaretto

French coffee
Cointreau

7,50

