RENID

HOOFDGERECHTEN

BROODJES

BERGS KOETJE (180GR) 21,-

OOSTERSE OSSENHAASPUNTJES 12,50

Tournedos gebakken en geserveerd in roomboter met brood

Broodje gebakken ossenhaaspuntjes, salade, sojasaus en

SPARERIBS M 19,- L 24,- XL 29,-

sesamzaad

Sweet spicy lak, knoflooksaus, maiskolf en frites

UITSMIJTER CARPACCIO 12,-

GAMBA'S M 19,50 L 27,50

Uitsmijter met dun gesneden rundermuis, truffelmayonaise,
rucola, ui, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Knoflook- en chilisaus, salade en frites

XL CARPACCIO 20,-

CARPACCIO 11,-

Dun gesneden rundermuis met huysgemaakte pesto,

Broodje dun gesneden rundermuis met huysgemaakte pesto,

pijnboompitten en Parmezaanse kaas

salade, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

+ Truffelmayonaise 0,75

+ Truffelmayonaise 0,50

MAALTIJDSALADE 18,50

HUYSGEMAAKTE TONIJNSALADE 9,25

Oosterse-, spieghel-, cashew-al of geitenkaassalade.

Broodje tonijnsalade, salade, kappertjes, ei en rode ui

KIPBURGER 15,-

12:00 - 21:30

Wit of bruin

100% kipfilet burger op een briochebol, met pulled chicken,

HUYSGEROOKTE GRAVAD LAX 9,25

barbecuesaus, gesmolten cheddar, gebakken ui, burgersaus en frites

Broodje huysgerookte zalm, salade en mosterd-dille saus

KROKETTEN OP BROOD 9,dan tijd en de juiste rijping: '

VOORGERECHTEN

dry-aging '.

Deze steaks worden 21 dagen in onze dry

CARPACCIO S 9,75 M 13,- XL 20,-

aged kast gerijpt om het vlees buitengewoon

Dun gesneden rundermuis met huysgemaakte pesto,

mals en smaakintensief te krijgen.

pijnboompittten en Parmezaanse kaas

-,53

+ Truffelmayonaise v.a. 0,50

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL 12,Cocktailsaus, salade en toast

OOSTERSE SALADE 12,-

DEGA YRD

De perfecte rib-eye heeft niets anders nodig

'HUYS'STEAK

Gebakken ossenhaaspuntjes, sojasaus en sesamzaad

Weiderund rib-eye bereidt op de Mibrasa, geserveerd met

SPIEGHELSALADE 11,50

gesmolten dragon-knoflook boter, Frites uit Zuyd en verse groentes

Kalfskroketten, vegan kroketten of garnalenkroketten +2,-

FILET AMERICAIN 8,75
Huysgemaakte filet americain met uitjes, ei en salade

BROODJE BAL 8,50
Broodje bal met satésaus

GEITENKAAS 8,50
Broodje, salade, pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
geitenkaas en honing uit de oven

GEZOND 8,25
Broodje met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei

Hollandse garnalen, tonijnsalade, huysgerookte zalm en

SALADE GEITENKAAS 11,Zongedroogde tomaat, pijnboompitten en gekarameliseerde
honing

GARNALEN PANNETJE 11,50
Hollandse garnalen, rivierkreeftjes en scampi's met toast

HUYSGEROOKTE GRAVAD LAX 11,Huysgerookte zalm, rucola, mosterd-dillesaus met toast

PADDENSTOELEN PANNETJE 9,75
KIPPENLEVERTJES 9,Spek, ui, toast en afgeblust met brandy

TOMATENSOEP 6,50

TOURNEDOS (180GR) 26,Roerbakgroenten, peper- knoflook- champignonroomsaus of kruidenboter en frites

UITSMIJTERS V.A. 7,25
Naturel 7,25 | ham | kaas | spek | tomaat +0,50 per ingrediënt
(Alle uitsmijters worden geserveerd op brood met Zaanse

ZALM 17,50

Mayonaise)

Roerbakgroenten, mosterd-dille saus en frites

GUACAMOLE TOMATO 7,50
VARKENSHAASJE (180GR) 17,50

Broodje, guacamole, rucola, tomaat, rode ui, koriander en vegan kaas.

Roerbakgroenten, peper-, knoflook- of champignonroomsaus en frites

SPIEGHELHUYS SATÉ 16,(XXL 500GR 24,50)

12:00 - 16:30

Varkenshaas-, of kippendijensaté
Atjar tjampoer, gebakken uitjes, kroepoek en frites

BASTARD BURGER 15,100% ossenhaas burger op een maïsbol met gesmolten cheddar, ei,
gebakken ui, sla, tomaat, mayonaise, barbecuesaus en frites

NAAN
PULLED CHICKEN 9,75
Huysgemaakte pulled chicken, salade,
satésaus en gebakken uitjes

BEENHAM 9,75
Beenham met honing-mosterdsaus en salade

KINDERGERECHTEN

VEGA(N)

KINDERSOEPJE 4,50

RAVIOLI 15,-

RENDANG 9,75

Wisselende veganistische ravioli met salade

Huysgemaakte rendang, salade en

KNUFFELPANNENKOEK 9,50
Pannenkoek met snoepjes en een knuffel

KINDERMENU DELUXE 8,50
Friet met mini saté of mini spareribs en appelmoes

FRIET MET IETS LEKKERS 6,50
Friet met frikandel, kroket of kipnuggets en appelmoes

JACKFRUIT SATÉ 16,Saté gemaakt van jackfruit, Atjar tjampoer, gebakken uitjes, kroepoek en frites
+ Veganistisch 1,-

BIETENBURGER 15,Burger op basis van rode biet en soja op een maïsbol, met gebakken ui, vegan

sriracha mayonaise

CAPRESE 9,75
Mozzarella, huysgemaakte pesto, tomaat
en salade

cheddar, sla, tomaat, zure komkommer, veganistische mayonaise en frites

KINDERPANNENKOEK 5,75

CASHEW-AL SALAD 11,-

Pannenkoek met snoepjes

Gewokte paddenstoelen, knoflook, sojasaus, tomaten, rode ui, komkommer en cashewnoten

= Vegetarisch

= Veganistisch

HCNUL

Paddenstoelen, room, kaas, ui met toast

QBB ED NAV

cocktailsaus

