
WIJN ARRANGEMENT V.A. 16,5 
Bij elke gang een bijpassende wijn. 
Wilt u liever 1/2 glazen, kies voor 
het BOB arrangement v.a. 9 euro. 

** gerecht kan VEGANISTISCH bereid worden 

Heeft u een allergie geef het aan voordat 
u besteld. Zo kan de chef zorg dragen 

dat u plezierig bij ons kunt eten. 

Wekelijks wisselend menu.

  

  2 GANGEN MENU                            29,5  

3 GANGEN MENU                            36 

4 GANGEN MENU   40 

5 GANGEN MENU   52 

 

PATHE FILM MENU                           33,5 

2 gangen menu  incl. filmkaartje

HAPPY ‘KROAST’ MEAL 16,5
Keuzemenu voor onze jongste gasten.

Wij hebben het KROAST MENU voor jou.  
Voor een full experience kies dan een 

STARTER | MAIN | SWEET 
voor €37,-

STARTER 
Buiten het KROAST menu om te bestellen 
voor 12,-

ZEEBAARS CEVICHE 
komkommersorbet | groene curry schuim 
| basilicum crème | rammenas

OESTERS 4 STUKS  

CARPACCIO 
bitterbal Parmezaan|  kwartelei | cippolini 
| crème rucola | amandel

PANNACOTTA BIET ** 
ingelegde bietjes | krokante zuurdezem 
| geitenkaas | pastinaak

TOM KHA KAI  
geschroeide kippendij | taugé | bosui 
| peultjes | paarse basilicum
 als hoofdgerecht 18,-
 

MAIN                                                
Buiten het KROAST menu om te bestellen 
voor 20,-

POLENTA ** 
baby mais | gepofte mais | aubergine 
kaviaar | tomaat | krokante cavolonero

KABELJAUW
bloemkool | pancetta | bimi | beurre blanc 
| zwarte knoflook

GEBAKKEN SUKADE 
draadjesvlees | fondant aardappel 
| knolselderij | asperge | eigen jus

LINDENHOFF-BURGER                           18,-
briochebol | tomaten chutney | cheddar 
| bacon | friet 
       ook als vegetarisch gerecht te bestellen

SWEET
Buiten het KROAST menu om te bestellen 
voor 9,-                                               - 

DAME BLANCHE 2.0 
vanilleparfait | chocoladesaus 
| amandel krul | crème chantilly
 
TIRAMISU 
lange vingers | schuim amaretto 
| koffie parels | ijs van koffie

NON BAKE CHEESECAKE 
sinaasappel | witte chocolade 
| ijs van yoghurt

HOLLANDSE KAZEN                              11,-
vijgen | notenbrood | walnoten

3 gangen keuzemenu €36,- en 
4 gangen keuzemenu €42,-

Maak uw keuze uit de volgende 

KROAST MENU MENU VAN DE CHEF


