
Tomaten    paprikasoep 6.5

é

é
 1   .5

Met hummus, cherry tomaatjes, 
komkommer, Grieks pitabrood en 
een licht pittige kruidenolie. 

Groninger mosterdsoep
Met of zonder uitgebakken
Groninger metworst. 

-

MENUKAART
Mediterraanse quiche
Met courgette, tomaat, champignon, 
paprika, mozzarella en basilicum. 

Zeebaars
Geserveerd met doperwtenpuree, 
citrus   olie en Hollandse garnalen.  

Carpaccio

Broodplank
Met verschillende huisgemaakte
smeersels. 

Van huisgerookte rib   eye met rucola, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas 
en truffelmayonaise.  

-

Zalmtartaar
Met gepofte kappertjes en 
huisgemaakte pickles. 

6.5

12.5

11.5

Voorgerechten
6.5

Hoofdgerechten

Spare ribs
Met huisgemaakte knoflooksaus 
en Amerikaanse BBQ   saus. 

Schnitzel
Huisgepaneerd en in roomboter gebakken. 
Geserveerd met champignon, paprika,
ui, spek en zigeunersaus.  

-
Sate van de haas

Maaltijdsalade
Gegrilde groente

19.5

3+

4

Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met friet en mayo. 

-

-

Gemarineerd in de befaamde Maas   
marinade en gegrild op houtskool. 
Geserveerd met verse atjar tjampur, 
cassave, gefrituurde uitjes en satesaus.  



ñ

Met de echte Jantje s sambaljus, 
geserveerd met brood.  

Griekse falafel burger
Falafel met een sojayoghurt   
knoflooksaus, tomaat, komkommer 
en rode ui.

22.25

Kinderijsje
Een vrolijke verrassing met ijs en slagroom. 

Chocolade brownie
Met vanillesaus en slagroom. 

éû 

Mexicaanse burger

-

21.5

MENUKAART
Burgers
The Classic 
Runderburger met cheddar, tomaat, ui, 
bacon, mosterd, huisgemaakte pickles 
en ketchup. 

-

Biefstuk ossenhaas
Met de echte Jantje s jus,  
geserveerd met brood. 

Steak a la Maas`

Biefstuk ossenhaas samurai

De absolute classic: 300 gram 
diamanthaas, gegrild tot perfectie. 
Geserveerd met oesterzwammen en  
huisgemaakte roomsaus van gorgonzola.  

30.5

31.5

M

M

XL

XL

Kids menu
Kroket, frikandel, 
kaassouffle, kipnuggets
of een spare rib 
Met frietjes en appelmoes.

7.25

5.5

Nagerechten
New York cheesecake
Met donker chocolade ijs.

Creme brulee 
Met licor    3.  

Dame blanche
Vanille   ijs met chocoladesaus en slagroom. 

2.5+
4 7.5

 2   .54
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1   .54

-

Runderburger met een pikante 
tomatensalsa, jalapenos, limoen
mayonaise en tortillachips.


