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      Kleine kaart 
 Huisgemaakt gebak 
 Aardbei citroentaart         € 3,25 

 Appelgebak met slagroom        € 3,00 

 Appelgebak           € 2,75 

 Soepen  
 Mosterd met Friese droge worst        € 5,00 

 Italiaanse tomatensoep met basilicum       € 5,00 

 Gevulde groentebouillon met balletjes        € 6,00 

 Thaise vissoep met gamba        € 6,50 

 Broodjes 
 Keuze uit wit of bruin brood               Pistolet               Ciaba<a 

              Oude of jonge kaas  v                               € 4,50               € 5,50 

 Achterham  van Fries krulstaart varken                                                  € 4,50               € 5,50 

 Serranoham met buffelmozzarella en gedroogde tomaat                            € 6,50               € 7,50 

 Gezond met ei, tomaat, komkommer, achterham en oude kaas                 € 6,50               € 7,50 

 Ambachtelijk gerookte zalm met rode ui en kappertjes                                € 7,25               € 8,25 

 “Caprese” met buffelmozzarella, tomaat en basilicum    € 6,50              € 7,50 
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Kleine kaart  

 Maal>jdsalades   
 Onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter          

 Warme geitenkaas met honing en walnoten    v                         € 13,50 

 Caesar met gemarineerde kip, ei en Parmezaanse kaas                 € 13,50 

 Gerookte zalm, gebakken gamba’s, gedroogde tomaat en rode ui                € 14,50 

 Warme gerechten 

 Uitsmijter ham en/of kaas v               € 7,50 

 Omelet ham en/of kaas  v               € 8,00 

 TosV ham en/of kaas v              € 3,95 

 Croque Monsieur, gebakken tosV met ham, kaas en gegraVneerde bechamelsaus   € 6,00 

 Croque Madame, als de Croque Monsieur met gebakken ei        € 6,75 

 Ambachtelijke rundvleeskrokeYen (2 stuks) met brood          € 6,75 

 Hamburger van Black Angus of vegetarische “Beyond Burger”      
 op sesambol met friet en sla            € 13,50 

 Saté van gemarineerde kip met friet, sla en kroepoek          € 13,50 
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Menukaart Restaurant 

 Soepen  
 Mosterd met Friese droge worst        € 5,00 

 Italiaanse tomatensoep met basilicum       € 5,00 

 Gevulde groentebouillon met balletjes        € 6,00 

 Thaise vissoep met gamba        € 6,50 

 Voorgerechten         
 Salade met warme geitenkaas met honing en walnoten    v                             € 9,50            

 Caesarsalade met gemarineerde kip, ei en Parmezaanse kaas                € 9,50            

 Salade met gerookte zalm, gebakken gamba, gedroogde tomaat en rode ui              € 10,50   

 Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise             € 9,50 

 “Vitello Tonnato”: kalfsrosbief met tonijnmayonaise                 € 9,50 

 Klassieke steak tartaar met mosterdvinaigreYe en toast                €10,50.    

 “Veggie” Steak tartaar: rode biet, mosterd en toast v           € 8,50 

	 	 	 	 Onze specials	 	 	 	 	 	
	          ! (Deze graag minimaal 1 dag van te voren bestellen) ! 

1/2 of hele kreeft Thermidor met tagliatelle en kreeftensaus	 	 1/2 € 19,75 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1/1 € 32,50

1/2 of heel dozijn oesters met rode wijnazijn en sjalotjes OF 	 	 	
gegratineerd met Hollandaisesaus	 	 	 	 	 	 € 2,50 p/stuk

Zeetong 450 gram in roomboter gebakken	 	 	 	 	 € 30,00

Tournedos “Rossini”  met gebakken eendenlever en truffeljus	 	 € 34,00
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Menukaart Restaurant 
 Warme gerechten 
 Weekschotels: kijk op ons krijtbord voor de actuele weekschotels       € DAGPRIJS 

 Hamburger van Black Angus of vegetarische “Beyond Burger”      

 op sesambol met friet en sla                              € 13,50 

 Saté van gemarineerde kip met friet, sla en kroepoek  (ook als vegetarische versie)     € 13,50 

 Vegetarische pasta “Arrabiata” met gegrilde groenten en buffelmozzarella           € 13,50 

 Hoofdgerechten en menu’s 
 Onze hoofdgerechten en menu’s worden geserveerd met brood en kruidenboter,            
 frietjes en gemengde sla 

 Dagmenu, wisselend 3-gangen menu, voor-, hoofd- en nagerecht of                  
 koffie/thee met zoete lekkernijen                               € 29,50 

 Proeverijmenu: 7 gangen van onze lekkerste gerechten,         
 (alléén voor de gehele tafel te bestellen)                € 32,50 

 Zalmfilet “terriyaki” met gewokte groenten en sobanoodles              € 17,00 

 Tournedos (180 gram) in roomboter gebakken met Stroganoffsaus               € 25,50 

  

 Desserts  
 Dessert van de dag          € 7,50 

 Tiramisu met Friese dúmkes         € 7,50 

 WiYe chocolademousse met rabarber en Hollandse aardbeien     € 7,50 

 Duo van crème brûlée         € 8,50 

 IJs coupe; keuze uit diverse soorten ijs met slagroom, prijs per bolletje    € 1,75 

Geen zin om thuis te koken? Onze weekschotels kunt u ook voor 
thuis bestellen! Hee8 u andere cateringwensen, kijk op  
thomaskookt.nl of vraag onze medewerkers om informaAe. 
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Wijnkaart 

 Huiswijnen wit       prijs per glas   /   prijs per fles 
    
 Tarani  Sauvignon blanc , Frankrijk        € 3,75       € 19,50 

 Francois Jamet Chardonnay, Frankrijk         € 3,75       € 19,50 
      

 Huiswijnen rood 

 Tarani Malbec , Frankrijk             € 3,75       € 19,50 
             
 Ferrandiere Merlot Vin de Pays D’oc, Frankrijk       € 3,75       € 19,50 
            

 Huiswijn rosé 

 Ferrandière Grenache gris I.G.P. Pays D’OC, Frankrijk      € 3,75       € 19,50 
           
 Wijnen per fles wit 

 Falkenberg Gruner Veltliner SelecVon, Oostenrijk          € 24,50  

              Cesari Venezia Pinot Grigio, Italië            € 24,00 
      
              Bernardus Sauvignon Blanc, Monterey county, Californië, U.S.A.                                    € 38,00                          
  
 Montes Winemakers choice Chardonnay, Chili               € 26,00 

 Wijnen per fles rood 

               Despres Pinot Noir, Western cape, Zuid afrika            € 28,00 

 Sollione PrimiVvo, Puglia, italië              € 24,00 

 Finca el origen Grand Reserva, Malbec, Mendoza, ArgenVnië                 € 29,00 

 Chateau Beaulieu, rouge, Côte de Bourg            € 26,50 

 Champagne en mousserend 

 Piper Heidsieck Brut Champagne, Reims, Frankrijk           € 60,00 

 Cordorniu Brut Organic Cava,Peñedes, Spanje             € 26,00 
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 Tapbier 
 Gulpener 0.2 ltr. alc. 5%               € 2,35 

 Gulpener 0.25 ltr. alc. 5%              € 2,50 

 Gulpener 0.5 ltr. alc 5%               € 5,00 

 Gerardus Blond alc. 6.5%              € 3,95 

 Gulpener speciaal bier van het seizoen alc. 6.5%           € 3,95 

 Bier op fles 
 Speciaal bier 

 Palm, bier van hoge gisVng alc. 5.2%             € 3,00 

 Gulpener UR Weizen biologisch alc. 5.3%            € 3,00 

 Amstel Radler alc. 2.0%              € 3,00 

 Alcoholvrij bier 

 Heineken alc. 0.0%                            € 3,00 

 Amstel Radler alc. 0.0%              € 3,00 

 Wieckse wiYe 0.0% alc.              € 3,00 

 Voor bij de borrel  
 BiYerballen, 8 stuks               € 6,50 

 Vlammetjes, 8 stuks                € 6,50 

 Kaasstengels, 8 stuks               € 6,50 

 Gefrituurde garnalen, 8 stuks              € 6,50 

 Mini loempia’s, 8 stuks               € 6,50 

 Gemengde warme hapjes, 8 stuks              € 6,50 

 Blokjes oude en jonge kaas              € 4,7 

 Friese droge worst               € 4,75 

 Olijven                 € 3,50 



    

      Verzorgd 

      door

 Koffie, thee en fris 
 Koffie                 € 2,25 

 Cappuccino                € 2,50 

 Espresso                € 2,25 

 LaYe macchiato               € 3,25 

 Thee                              € 2,00 

 Verse munYhee               € 2,75 

 Chocolademelk               € 2,60 

 Chocolademelk met slagroom               € 2,85 

 Karnemelk                             € 2,00 

 Melk                 € 2,00 

 Frisdrank flesje                € 2,50 

 Ice tea                 € 2,50 

 Vruchtensap                € 2,50 

 Verse jus d’orange               € 2,75 

 Gele peter                             € 2,75 


