
 
 
 

Lamsham, venkelsalade, in 8 jaar oude 
balsamicoazijn gemarineerde rozijnen met 
krokantje van zuurdesem  
koud gerecht, klein € 12,00, groot € 17,00 
 
Gerookte ‘buitengewone’* varkensfilet, 
parelgort met waterkers, groene 
asperges, chimichurri en labne  
warm gerecht, klein € 13,00, groot € 19,50 
 
Gamba’s met knoflook, gember, tomaten en 
dille met linguine en korianderpesto 
warm gerecht, € 13,00, groot € 19,50 

 
Aarbeienrabarbercheescake met 
sinaasappelkletskop  
dessert, € 9,00 
 
*Buitengewone Varkens wroeten, scharrelen en luieren op   
 akkers, in bossen en weilanden. Een verwend leven zoals  

 varkens verdienen!  

 
 
 

Orval Abdijbier, per glas € 6,00 

EXTRA GERECHTEN 

AANBEVOLEN BIER 

Orval is een trappistenbier dat in de abdij 
Notre-Dame d’Orval in de Belgische 
provincie Luxemburg wordt gebrouwen.  
Bier met een unieke smaak. Orval is een 
bier van hoge gisting en lange lagering. Op 
die manier krijgt het zijn complex-fruitige 
karakter en die subtiele harmonie tussen 
volrond en bitter. Dit trappistenbier is 
een lekker fris, zurig en doordrinkbaar 
bier met vrij bittere toetsen.  
Een geweldige combinatie met de lamsham! 



 

BIJ DE BORREL - PLANKJE       (min. 2 pers)  € 5,00 p.p.
                  

APERITIEVEN              
      

BIJ DE BORREL              
      

 
Bubbels  
Prosecco    € 6,00 
 
Bier van de tap 
Birra Moretti  € 3,50 
Texels Skuumkoppe € 4,50 
Heineken 0.0 € 3,00 
 
Cocktails 
Aperol spritz  € 7,00 
aperol & prosecco 
Hugo vlierbloesem  € 7,00 
elderflower, prosecco & mint 
Kir royal € 7,00 
crème de cassis & prosecco 
Campari-jus € 9,50 
campari & jus d’orange 
Espresso Martini  € 9,50 
espresso, vodka & koffielikeur 
Gin-gingerbeer € 9,50 
gin & gingerbeer 
Negroni € 9,50 
gin, campari & rode vermout 
Mojito  € 9,50 
rum, limoen, munt & sodawater 
Moscow Mule € 9,50 
vodka, ginger beer, limoen & munt  
Pornstar martini € 9,50 
passievrucht, vodka & limoensap 
 
 
 
 

 
Mocktails  
Ginger strawberry delight € 4,50 
aardbei gembersiroop appelsap, soda 
Mojito 0.0 € 4,50 
limoen, munt & sprite 
Espresso Martini 0.0 € 6,50 
espresso, vodka 0.0 & koffielikeur 
Gin-gingerbeer 0.0 € 6,50 
gin 0.0 & gingerbeer 
Verse jus & crodino € 7,50 
 
Witte wijnen per glas 
Le Montalus Blanc,  € 4,25 
terret gris, colombard 
Coste Méliac, chardonnay bio € 5,25 
La Fleur des Pins,    € 5,25  
sauvignon blanc 
Nidia, verdejo € 5,25 
La Prendina, pinot grigio € 6,00 
 
Rosé wijn per glas 
Coquille de Mer, grenache € 4,50 
 
Rode wijnen per glas 
Antonini, primitivo € 4,25 
Palacio de Morante,  € 4,50 
garnacha tintorera 
La Fleur des Pins, € 4,75  
cabernet sauvignon 
Coste Méliac, merlot bio € 5,25 
Les Halos de Jupiter,  € 6,50 
grenache, syrah, mourvèdre 

 
 

Olijvenmix    of ZEBS notenmix € 3,00 

Brood met aioli  € 3,50 

Huisgemaakte aranchini en venkelremoulade (6 stuks) € 6,50 

Biologische bitterballen (8 stuks)  € 8,00 

Vegetarische bitterballen (8 stuks) € 8,00           

 

 

Antipasti: venkelsalami, pikante salami, knoflooksalami, coppaham, 
           olijven, kapperappels, pane carasau, grissini, parmezaan 
 
Mezze  :   olijven, mini-pita’s, crostini’s en:  

- miso-melitzanasalata: auberginedip met miso; 
- pindakorianderhummus; 
- dip van rode biet en feta; 
- köfte met jalapeño en sour cream. 

 
Borrelplank: combinatie van antipasti en/of mezze met  
  2 warme hapjes (€ 7,50 p.p.) 
  

Scan de QR-code 
om de menukaart 
te bekijken 


