LUNCH
* Bij alle lunchgerechten kunt u kiezen uit wit of bruin brood

Broodplankje » 550
Geserveerd met tapenade, aïoli en kruidenboter

Carpaccio » 850
Dun gesneden ossenhaas met rucola en Parmezaanse kaas

Zalm » 750
Gerookte zalm met limoen mayonaise

12 uurtje » 950
Met kroket, belegen kaas en seizoenssoep

Uitsmijter » 800
Met boerenham en/of boerenkaas

Kroketten » 600
Twee kroketten van de Haagse kroketterij met brood

SPECIALS
Kipsaté » 1250
Malse kipsaté met stokbrood

Club Sandwich » 1250
Klassieker geserveerd met frites

Garnalen Kroketten » 700
Geserveerd met een mayonaise van limoen

SALADES
Caesarsalad » 1350
Diverse slasoorten met caesar dressing, ansjovis en gegrilde kip

Caprese Vega » 1150 M
Italiaanse salade met tomaat, mozzarella, basilicum en rucola

SOEPEN

Seizoenssoep Vega » 650 M
Soep van het seizoen

Garnalensoep » 750
Romige soep met Hollandse garnalen

KIDS MENU
Frikandel / Kroket / Kipsaté » 950
Geserveerd met frites en mayonaise en kinderijsje naar keuze

VOORGERECHTEN
Broodplankje » 550

Geserveerd met tapenade, aïoli en kruidenboter

Bruschetta » 750 M

Getoast stokbrood met tomatensalade en basilicum

Seizoenssoep » 650
Soep van het seizoen

Garnalensoep » 750

Romige soep met Hollandse garnalen

Carpaccio » 1000

Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

Gamba’s op Catalaanse wijze » 1000

In olie gebakken grote garnalen geserveerd met aïoli en stokbrood (ook als hoofdgerecht)

Pittige Loempia’s » 850 M

Vegetarische loempia’s met chilisaus

Carpaccio van Biet » 950 M

Verschillende soorten gemarineerde bieten met pijnboompitten en Parmezaanse kaas

SALADES
Caesarsalade » 1350

Diverse slasoorten met caesar dressing, ansjovis en gegrilde kip

Caprese Vega » 1150 M

Italiaanse salade met tomaat, mozzarella, basilicum en rucola

HOOFD VIS
Gamba’s op Catalaanse wijze » 1950

In olie gebakken grote garnalen geserveerd met aïoli en frites

Zalmfilet » 1850

Zalmfilet bedekt met een kruidenkorst en pasta pesto

Sliptongen » 1850

In roomboter gebakken sliptongen geserveerd met remouladesaus

HOOFD VLEES
Geserveerd met frites

Kipsaté » 1750

Gemarineerde kippendij geserveerd met kroepoek, atjar en pittige pindasaus

Varkenshaas » 1850
Sappig, rosé gebakken varkenshaas met champignonsaus

Hollandse Biefstuk » 1950
Met pittige pepersaus

Entrecôte 300 gram » 2950

Zeer smaakvol stuk vlees van de lende

HOOFD VEGA

Groente Tagliatelle » 1650 M

Tagliatelle, wortel, courgette, cherry tomaatjes en verse basilicum

Vegetarische Curry » 1650 M

Groene curry geserveerd met witte rijst

DESSERT
Kaasplank » 1250
Diverse binnen-en buitenlandse kaassoorten met dadel-notenbrood en vijgencompote

Dame Blanche » 750
Vanille ijs met chocoladesaus

Creme Brûlée » 650
Appeltaart met slagroom » 350
Brownie met slagroom » 350

3-GANGEN KEUZEMENU » 2750
VOORGERECHT
Seizoenssoep of Gamba’s op Catalaanse wijze of Salade Caprese Vega

HOOFDGERECHT
Kipsaté schotel of Hollandse biefstuk of Vegetarische Curry

NAGERECHT
Panna cota of Drie bolletjes ijs of Koffie

FINGERFOOD
Bittergarnituur » 1250
14 stuks (mix van bitterballen, kaasstengels, loempia’s en chorizo kroketjes)

Portie bitterballen » 750
9 stuks van de Haagse Kroketterij

Nacho’s » 950
Met tomatensalsa, jalapeños en Crème fraîche.

Kaasstengels » 550
Geserveerd met chilisaus

Mini Loempia’s » 550
Geserveerd met chilisaus

Kaasplankje » 1250
Diverse kaassoorten met dadel-notenbrood en vijgencompôte

Broodplankje » 550
Geserveerd met tapenade, aioli en kruidenboter

Bruschetta » 750
Italiaans getoast brood met tomatensalade

Chorizo kroketjes » 750
5 ambachtelijke kroketjes met Chorizo ragout

