
Zomer menu augustus 2018

Voorgerechten 

Brood met kruidenboter 1,75  

Kalamata olijven 4,5 

3 krokante gamba’s chilisaus 7,5 

Schwarzwalder Schinken, honing meloen, witte portvinaigrette  12,5 

Carpaccio 
Dun gesneden rundercarpaccio, basilicum-pesto, pijnboompitten, pecorino Romano 
normaal 13   XL 16,5      extra eendenlever krullen 4,5 

Tonijn Pizza 
Krokante pappadum, witte tonijn, wasabi-mayonaise, gedroogde tonijnvlokken, 
edamame boontjes, zoet-zure groenten 12,5 

Mozzarella 
Buffel mozzarella, groene asperge, olijven,  
gedroogde tomaat, rucola, basilicum-olie  11,5 

Gerookte zalm 
Klassiek geserveerd, sjalotjes, kappertjes, scharrel-ei, groene asperges  14,5 

Thais Plateau 
Diverse heerlijkheden uit het land van de glimlach  14,5 

Garnalen cocktail 
Noorse garnalen, cocktailsaus, limoen  12,5 

Roxy’s salade 
Gamba’s met chili, oosterse salade met mango, tauge, chili dressing 
normaal 15,5   XL 19,5 

Zomerse cremesoep, kruiden, garnaal 7,5 

Pomodorisoep, gehakt, pesto-room 6,5  



Hoofdgerechten 

Biefstuk 
Uruguay grain fed steak van 175 gram,  
salade en frieten  19,5 

Rib-Eye 
Prachtig gerijpte runderrib (250 gram) uit Brazilië, kruidenboter,  
Parmezaan schilfers en rucola  24,5 

Eendenbout 
Confit van eendenbout, zuurkool salade  18,5 

Tournedos 
Het mooiste stuk vlees van het rund  28,5 

——- 

Sauzen voor bij de vleesgerechten 
Rode wijnsaus, truffelsaus, pepersaus, chimichurrie 

——- 

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

Sate 
Malse saté van kippendij, 5 spice pindasaus, pandan rijst,  
mango salade, kroepoek  17,5 

Gamba’s 
Gamba’s in looksaus, pandan rijst, mango salade, frieten 
22,5 

Zeetong 
300 gram, frieten, salade, ravigotte saus   29,5 

Scholfilet 
Noordzee schol, salade, frieten, garnalensaus  19,75 

Mosselen 
Zeeuwse mosselen, salade, 2 sauzen, frieten 
Voor u de keuze in witte wijn, room en knoflook  
of Thaise curry en limoenblad  24,5 



Nagerechten 

Aardbeien Romanoff 
Vanille roomijs, aardbeien, Romanoff saus   8,5 

Watermeloen, sorbetijs, VOC ananas  8,5 

Dame Blanche 
Klassiek maar wel lekker 
Vanille roomijs & chocoladesaus  7,5 

Yoghurt-ijs 
Verfrissend met compote van rood fruit  7,5 

Dessert wijnen 

Muscat de Languedoc  
5,5 

Carpe Diem Malagawijn 
5,5 

Pedro Xeminez 
5,5 

Kopje LBV 10 years Tawny 
5,5 

Kopje fine Tawny  
5,5 

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

Heeft u een allergie? Meld het ons wij proberen u zo goed mogelijk te helpen 
Lactose en gluten vrije gerechten behoort tot de mogelijkheden 
De bestaande gerechten worden dan aangepast 



Menu’s 

Superdeal van de maand, alleen op maandag, woensdag & donderdag    15 

***** 

3 gangen weekmenu  29,75 

***** 

Op maandag, woensdag & donderdag all-in weekmenu 39,75 
Bestaande uit 3 gangen menu, 3 glazen wijn, koffie en/of thee 

Voor-Hoofd-Dessert 
of 
Voor-Soep-Hoofd 

Italiaanse rundercarpaccio, basilicum pesto, pecorinokaas, pijnboompitjes, rucola 
of 
Zacht gegaarde kalfsfilet, tonijnmayonaise 

Italiaanse tomatensoep, room 
of 
Zomerse crèmesoep, garnaal 

Uruguay grain fed steak, pepersaus 
of 
Zeebaars, blanke botersaus, garnaal 

Aardbeien Romanoff 
of 
Huisgemaakt parfait 

***** 

6 gangen surprise menu 
6 heerlijke gerechtjes voor een gezellige avond uit   39,50


