
 

Voorgerechten 
DEENSE BIRKE 4,25 

kruidenmayonaise  

 

ROMAIN TOMATENSOEP 5 

 

GRAVED LAX 13 

deens gemarineerde zalm - mosterd/dille ijs 

 
CAESAR DE KONING 10,50 

krokante kip of gerookte kip - frisse salade - bacon 

parmezaanse kaas - cherrytomaat - pijnboompitten 

knoflookdressing 

 
GEITENKAAS SALADE 10,50  
frisse salade - honing/mosterd dressing - walnoten 
rode ui - croutons  
 
CARPACCIO 10,50 

truffelmayonaise - parmezaanse kaas  

pijnboompitten  croutons - rucola - cherrytomaat  

 

STEAK TARTAAR 10,50  

koninklijke tartaarsaus - amsterdams zuur   

kwartel ei - kletskop van parmezaan  

 

BIETENSALADE 10,50  

gerookte rode biet - chioggia biet - burrata 

kapperappeltjes - pijnboompitten - basilicumolie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijdsalades 

GRAVED LAX MAALTIJD 19,50 

deens gemarineerde zalm - mosterd/dille ijs 

 

CARPACCIO MAALTIJD 17,50 

tuffelmayonaise - parmezaanse kaas  

pijnboompitten - croutons - rucola - cherrytomaat 

 

CAESAR SALADE MAALTIJD 17,50 

krokante kip of gerookte kip - bacon - ei       

parmezaanse kaas - cherrytomaat - pijnboompitten  

knoflookdressing 

 

GEITENKAAS SALADE MAALTIJD 17,50  

frisse salade - honing/mosterd dressing - walnoten 

rode ui - croutons  

 

STEAK TARTAAR MAALTIJD 18,50  

koninklijke tartaarsaus - amsterdams zuur   

kwartel ei - kletskop van parmezaan  

 

 

 

al onze maaltijdsalades worden geserveerd met frieten en 

frietsaus 
 

      deze gerechten zijn of kunnen vegetarisch besteld 

worden 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdgerechten 
 

LASAGNE 15,50 

spinazie - geitenkaas - kastanje champignons 

zongedroogde tomaten 

parmezaanse kaas - pijnboompitten 
 

SATÉ 14,50  

varkenshaas of kippendijen - atjar - kroepoek  

satésaus      
 

SPARERIBS 19,50 

licht pikant gemarineerd - langzaam gegaard - koolsla 
 

WIENER SCHNITZEL 15,50 

koolsla - citroen - pepersaus 
 

BOEREN SCHNITZEL 17,50 

spek - ui - champignons - pepersaus  

gegratineerd met kaas 
 

BURGER KING 14,50  

100% angus - bbq-saus - lollo bianco - augurk   

tomaat - rode ui - bacon - eventueel met kaas 
 

RED CARROT BURGER 14,50  

rode biet - komijn - havermout - mosterdmayonaise 

lollo bianco - augurk - tomaat - rode ui  

eventueel met kaas 
 

TRUFFEL BURGER 14,50 

100% angus - lollo bianco - tomaat - champignons  

truffelmayonaise - eventueel met kaas 
 

 

TOURNEDOS 26,50 

nog 4 minuten thuis in de oven - verse groenten  

pepersaus of rode port jus - bereidingswijze zit erbij  
 

 

 

 

 

 

 

 

BAVETTE STEAK 23,50 

nog 4 minuten thuis in de oven - verse groenten  

pepersaus of rode port jus - bereidingswijze zit erbij 
 

HOUSE STEAK 23,50 

nog 4 minuten thuis in de oven - verse groenten  

pepersaus of rode port jus - bereidingswijze zit erbij  
 

al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frieten, 

frietsaus en salade 
 

Kindermenu 
FRIETJES MET SNACK, KEUZE UIT… 7,50 

bitterbal - frikandel - kaassoufflé - kipnuggets  

visticks - kroket 
 

Desserts 
KINDERIJSJE PUNKI 3 

APPELGEBAK + SLAGROOM 4,50 

HAZELINO 5 

CHEESECAKE 7 

DEENSE SOES 7 

CHOCOLADE BROWNIE 7 

KAAS VAN "HET SMITSE HUIS" 10,50  
 

Flessen wijn 
Wit 
finca sauvignon blanc 13,50 
ocho chardonnay 14,50 
calusari pinot grigio 15,50 
 

Rosé 
finca rosé tempranillo 13,50 
mad rosé by camparnaud 15,50 
 

Rood 
finca tempranillo 13,50 
archerès carignan 14,50 

calusari merlot 15,50

 
 
 


