
Brood (tot 17:00 uur) 
Stoombroodje rendang  

 met rode ui en taugé  8 

Focaccia met huisgemaakte 

varkenspastrami 8 

Twee boterhammen met ham, tomaat, 

kaas en bieslook uit de oven 7 

Flammkuchen met crème fraîche, uien  

en reepjes spek 9.5 

Turks brood met Gerookte zalm, 
mierikswortel crème, rode ui en 
kappertjes 8,5 

Pompoenpitbrood met crème van  

Brie de Meaux 8,5 

 

Eiergerechten (tot 17:00 uur) 

Uitsmijter rosbief  8 

Uitsmijter ham en kaas (meegebakken)  8 

Grote uitsmijter ham, kaas en rosbief 9,5 
(3 eieren, 3 boterhammen)  

Omelet Cronesteyn, ham, kaas, tomaat, 

champignons en lente ui 9,5 

Omelet kaas en champignons  8,5 

Friet i.p.v. brood bij de omelet + € 1,50 

 

 

 
‘leKroket (tot 17:00 uur) 
Ambachtelijke kroketten uit de regio 
2 kroketten + 2 boterhammen 8 

2 kroketten + oerfrieten 9,5 

 

 

Voor de kleintje (hele dag) 

Pannenkoek naturel met stroop  6 

en poedersuiker 

Frikandel of kroket met frietjes, 7 

mayonaise en appelmoes 

kaaspucks of kipnuggets, frietjes,  7 

mayonaise en appelmoes 

Bordje pasta met bolognesesaus  9 

Punky (ijsbeker met vanille ijs) 4 

waterijsje 1,5 

 

Voorgerechten (hele dag) 

Chefs parade: 15 
5 kleine voorgerechtjes, samenstelling 
wisselt dagelijks 

Vitello tonato  11,5 
kalfsmuis / tonijnmayonaise / kappertjes 
/ rode ui  

Klassieke steak tartaar  / augurk / 
kappertjes / eidooier 11,5  

Krokante zwezerik / groene asperges /  
schuim van truffel  15 

Coquilles / lardo / aceto jus 14 

 

Salades (hele dag)  

Ceasar salade / gerookte kip / spek             

/ knoflookcroutons  10,5 

Salade gamba’s  / mediterrane 

knoflooksaus / Granny Smith 11,5 

Salade met geitenkaas beignets                    

/ yoghurt honing vinaigrette 10,5 

bovenstaande salades als maaltijd +4 

Soep (hele dag) 

Pomodori tomatensoep / schuim van 

basilicum 8 

Tom Kay Kai 7,5 
Thaise licht pittige soep / kokos / kip 

Dagsoep 6 

 
Saté (hele dag) 
met atjar en cassave kroepoek  
 

Saté van varkenshaas met stokbrood  16 

Saté van varkenshaas met oerfrieten  18 

 

Van de zee (hele dag) 

Zeebaars / antiboise / fregola /  

chorizo 21,5 

Vangst van de dag dagprijs 

Mosselpan / oerfrieten / 2 sausjes 
/  stokbrood (vanaf ½ Juli) 21,50 

 

 

Vegetarisch (hele dag) 

Vegetarische ‘Beef Wellington’ 

paddenstoelen / gerookte peen / zwarte 

rijst / zwarte knoflook    19 

Bloemkool couscous / zoetzure bloemkool 

/ geroosterde bloemkool met hazelnoot 17 

 

Xtra (hele dag) 

Mandje brood  5 

kruidenboter / aioli / olijventapenade   

Bakje oerfrieten met mayonaise 4,5 

Vlees (hele dag) 

Varkenshammetje in ketjap marinade / 

koolsla / cajun aardappels  22,5 

Hollandse biefstuk / bordelaise saus / 

gegrilde groentes 19 

Grain fed rib-eye / uien compote / rode 

wijn salieboter 24,5 

Gelakte eendenborst / Shanghai paksoi / 

shiitake / hoisinsaus 21,5 

Kalfslever / gebraiseerde appel / rode uien 

/ spekjes 20 

 

Nagerechten/ ijs (hele dag) 

Selectie van kazen / noten -vijgenbrood / 

pruimenchutney 12 

Crème brûlée met liquor 43 / mandarijn 

sorbet  8 

Flan van kaffir limoen / groene 

appelsorbet 8 

Witte chocolade ijs / gemarineerde 

aardbeien in zwarte peper  8 

Yoghurtparfait / honing en pecannoten 7 

Proeverij zoete nagerechten 11 

Maple walnootijs / slagroom (3 bollen) 7 

 

 

 

 

Suprisemenu minimaal 2 personen 

3 gangen €34,5 

4 gangen €39 

  

 


