
**)  vegetarisch 
Wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van uw allergie, zodat u en wij hier 
vooraf rekening mee kunnen houden. 
 

 
 

 

 

Soep van de dag **        5,50 

Soup of the day 

 

Carpaccio         9,50 

 

Kroketjes varié          9,50 

Verschillende smaken op het bord 

A variaty of croquette flavours on your plate 

 

Champignons **        9,50 

Verrassende bereiding van de chef 

Mushrooms / Suprising preparation by the chef 

 

Gamba’s         9,50 

Makkelijk te pellen 

Easy to peel 

 

Gerookte zalm        9,50 

Smoked salmon 

 

 

 

 

 

Onze bediening vertelt u graag over de gerechten welke wij dagelijks  



**)  vegetarisch 
Wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van uw allergie, zodat u en wij hier 
vooraf rekening mee kunnen houden. 
 

“buiten de kaart om” serveren. 

 

Vlees van de dag Dagprijs 

Meat of the day Daily price 

 

Runder ribeye 23,50 

Beef ribeye 

 

Eendenborst 21,50 

Op de huid gebakken, met een kleine loempia gevuld 

met Peking eend 

Ducksbreast, baked on the skin, with a small spring roll filled 

with Peking duck 

 

Lam 23,50 

Verrassende bereiding van de chef 

Lamb / Suprising preparation by the chef 

 

Vega lasagne ** 15,50 

 

Vis van de dag Dagprijs 

Fish of the day Daily price 

 

Extra bij te bestellen: (Extra to order) 

side salad  3,75 

 

 

Onze bediening vertelt u graag over de gerechten welke wij dagelijks  



**)  vegetarisch 
Wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van uw allergie, zodat u en wij hier 
vooraf rekening mee kunnen houden. 
 

Swarten Hondt Saté 15,50 

2 stokken gemarineerde kippendijen, kroepoek, 

soja- en pindasaus apart – salade en huisgemaakte frites 

2 skewers marinated chicken thighs, prawn cracker, soy- and peanut  

sauce served separate – lettuce and homemade fries 

 

Swarten Hondt Runderburger  15,50 

hamburger met bacon, kaas, gebakken ei, augurk,  

tomaat, saus – salade en huisgemaakte frites 

beef hamburger with bacon, cheese, fried egg, pickle, tomato, 

sauce – lettuce and homemade fries 

 

Swarten Hondt Kipburger  15,50 

hamburger met bacon, kaas, gebakken ei, augurk,  

tomaat, saus – salade en huisgemaakte frites 

chicken hamburger with bacon, cheese, fried egg, pickle, tomato, 

sauce – lettuce and homemade fries 

 

Swarten Hondt Lamsburger  15,50 

hamburger met bacon, kaas, gebakken ei, augurk,  

tomaat, saus – salade en huisgemaakte frites 

lamb hamburger with bacon, cheese, fried egg, pickle, tomato, 

sauce – lettuce and homemade fries 

 

Salade carpaccio  15,50 

Salad with carpaccio on top 

 

Salade kip Lombok (warm)  15,50 

Gemarineerde kippendijen met groente in een kerriedressing 

Salad with stir-fried vegetables and oriental marinated chicken 



**)  vegetarisch 
Wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van uw allergie, zodat u en wij hier 
vooraf rekening mee kunnen houden. 
 

 

Salade geitenkaas (lauwwarm) **  15,50 

Salad with goats cheese  

 

Salade tonijn  15,50 

Huisgemaakte tonijnsalade 

Homemade tuna salad 


