
Aperitief 

Schaaltje Kalamata olijven 3,5  

3 krokante gambas, chilisaus 5,5 

Surinaamse roti loempia, chilisaus 4,5  

100 gram Parmaham, gedroogde tomaatjes, olijven 9,5  

Sardientjes a la Antigua van Ortiz, recht uit het blikje, geserveerd met toast 9,5 

Brood met kruidenboter 1,5 p.p.  

Soepen  

Italiaanse tomatensoep, room 5 

Geurende crèmesoep van knoflook met Camembert 6,5 

Superdeal van de maand 15 

Op maandag, woensdag en donderdag 
all-in 3 gangen keuzemenu 39,75 
inclusief aperitief, 2 glazen wijn,  

 koffie of thee met lekkernijen 

3 gangen weekmenu 
 wisselende creatie  27,5 

6 gangen surprisemenu 
6 heerlijke gerechten voor een gezellige avond uit 39,5 

Elke zondag “Easy Sunday” met ons 
wisselend 4 gangen keuzemenu voor  27,5 

(wisselingen in onze samengestelde menu’s kunnen kosten met zich meebrengen) 



Voorgerechten 

Carpaccio 
Dun gesneden rundercarpaccio met basilicumdressing, knoflook,  

pijnboompitjes en geschaafde peccorinokaas 
 normaal 12           XL 15,5             (extra eendenlever krullen 3,5)  

Tonijn Pizza 
Dun gesneden verse tonijn op krokante pappadum met wasabimayonaise, kwartel-ei, 

gedroogde tonijnvlokken, wakame, edamameboontjes 12,5  

Wintersalade 
Pate van het Limburgse Livar varken met gerookte eend, verse eendenleverkrul, 

rilette van eend, gemarineerde pruimen, rode port 12,5  

Mozzarella  
Italiaanse verse mozarella, groene asperges, olijfjes,  

gepofte tomaat, basilicumdressing 9,5  

Poke Bowl 
Gemarineerde zalm, wakame, sushirijst, mango, avocado, tauge, soja, sesam 12,5 

Ravioli’s 
Gevuld met ricotta en spinazie, met geroosterde paddestoelen, rucola 10.5 

Thais Plateau 
Diverse heerlijkheden uit Thailand 14,5 

Garnalen Cocktail 
Noorse garnalen met cognacsaus, klassiek geserveerd 9,5 

Escargots 
9 wijngaardslakken in kruidenboter 9,5 

Gerookte zalm  
Verse Schotse zalm langzaam gerookt op de Big Green Egg, uit elkaar  

getrokken & geserveerd met kruiden yoghurt mayonaise, 
knapperige ijsbergsla en avocado 12,5 

Roxy’s salade  
Gebakken wilde gamba’s met chili op oosterse salade met mango, papaya, 

tauge en chili dressing 14,5  
Onze klassieke Roxy’s salade als maaltijd salade 18,5 



Hoofdgerechten  
Biefstuk 

Malse gerijpte steak van het Hereford rund met saus naar keuze 18,5 

Coquelet 
Frans boerderij haantje in de oven gegaard, salade saus naar keuze 17,5 

Saté 
Malse sate van kip, geserveerd met 5 spice pindasaus, 

geurige pandanrijst en een mango salade 16,5  

Eendenbout  
In eendenvet gegaarde bout met romige zuurkool, saus naar keuze 16,5  

Hert 
Rose gegaarde hertenbiefstuk, stoofpeer, zuurkool, katenspek 21,5 

PLEIN2 Burger 
Australian grain fed burger, bacon, tomaat, augurk, ui 17,5  

Varkenshaas 
Haasmedaillons met saus naar keuze 17,5 

Zuid-Amerikaanse rib-eye 
Prachtig gerijpte runderrib ( 250 gram) met kruidenboter,  

Parmezaan schilfers en rucola 22,5 

Tournedos  
Het mooiste stuk vlees van het rund: runderhaas met saus naar keuze 27,5 

Schotse zalm 
Schotse zalmfilet, gebakken en gegaard in de oven geserveerd 

met gebakken spinazie en rode wijnsaus 17,5 

Kabeljauw 
Rugfilet van het visje, gebakken spinazie, saffraansaus 19 

Gamba Feest 
Gamba’s in looksaus, Thaise pandanrijst, mango-salade, frieten 19,75 

Zeetong  
300 gram geserveerd met frieten & salade, ravigottesaus 29 

Sauzen 
 U heeft de keuze uit diverse sauzen bij uw vleesgerechten:  

rode wijnsaus, pepersaus, truffelsaus, stroganoffsaus 



 Nagerechten  

Perentaartje  
Gebakken perentaartje, peren sorbetijs en vanillestoofpeer 6,5  

Creme Brulee 
Gebrande vanilleroom 6,5  

Dame Blanche  
Klassiek maar wel lekker, 

vanilleroomijs & chocoladesaus 6,5 

Parfait van Bastogne 
IJs van gekruimelde Bastogne met vanillesaus 6,5 

Hazelnoot 
Gebakje van hazelnoot met praline roomijs en caramelsaus 7,50 

Kaasplateau 
Diverse kaasjes uit binnen en buitenland 

 met kletzenbrood, en chutney 9,5 

Dessertwijnen:  

Muscat de Languedoc 5,50  

Carpe Diem Malagawijn 5,50  

Pedro Xeminez 5,50  

Kopke LBV 10 years 5,50  

Kopke fine Tawny 5,50  

Onbeperkte waterservice tijdens de maaltijd 1,00 p.p. 

Heeft u een allergie? Meld het ons wij helpen u graag. 
Onze keuken kan ook lactose vrije, gluten vrije gerechten maken. 

De bestaande gerechten worden dan aangepast. 


