
 LUNCH  
BROODJES / SANDWICHES 

 
STEAK TARTAAR          € 9,80 
Amsterdamse ui, kappertjes, cornichons, piccalilly, kwartelei en toast  
Steak tartare served with pickled onions, capers, cornichons, piccalilli,  
quail egg and toast 
 
SANDWICH CARPACCIO          € 10,50  
Flinterdun gesneden ossenhaas, pecorino, pijnboompitten, sla 
truffelmayonaise en kappertjes 
Thinly sliced sirloin fillet served with pecorino, pine nuts, lettuce, 
truffle mayonnaise and capers 
 
SANDWICH BLTC          € 8,50 
Bacon, sla, tomaat en kaas 
Bacon, lettuce, tomato and cheese 
  

CLUB SANDWICH          € 10,50 
Kip, eiersalade, kaas, bacon, komkommer, sla, tomaat en frites 
Chicken, egg salad, cheese, bacon, cucumber, lettuce, tomato and fries 
 
CLUB SANDWICH GEROOKTE ZALM        € 12,50 
Zalm, eiersalade, kaas, komkommer, sla, tomaat, mierikswortelmayonaise  
en frites 
Salmon, egg salad, cheese, cucumber, lettuce, tomato,  
horseradish-mayonnaise and fries 
 

SANDWICH GEROOKTE ZALM         € 10,50  
Avocado, ei, kappertjes, sla en mieriksworteldressing 
Smoked salmon served with avocado, egg, lettuce and horseradish dressing 
 
SANDWICH MAKREEL SALADE        € 9,80  
Op een brioche broodje met avocado, sla, een sambal-omeletje,  
zure room en pittenmix  
Mackerel salad on a Brioche bun served with avocado, lettuce,  
sambal omelet, sour cream and seeds   
 
SANDWICH AVOCADO          € 9,00 
Gepocheerd ei, sla en een pittige saus  
Avocado, poached egg, lettuce and spicy sauce  
 

EGGS  

EGGS BENEDICT          € 11,50 
Gepocheerde eieren op brioche brood met zalm en Hollandaise saus  
Poached eggs, on brioche bun with salmon and Hollandaise sauce  
 
EGGS STEAK TARTAAR         € 13,50  
Brioche brood met huisgemaakte steak tartaar, gepocheerd ei  
en bearnaisesaus  
Brioche bun with homemade steak tartare, poached egg  
and Bearnaise sauce  
 
UITSMIJTER              € 8,50  
3 spiegeleieren op boerenbrood  
Ham/kaas/bacon €0,50 per supplement  
3 fried eggs, sunny side up, served on farmhouse bread  
Ham/cheese/bacon €0,50 per supplement  

WARME LUNCH / HOT LUNCH DISHES 
 
BISQUE VAN LANGOUSTINES      € 9,50 
Langoustine bisque soup 
 
2 VAN DOBBEN KROKETTEN      € 9,50 
Op boerenbrood met mosterd  
2 beef ragout croquettes served with mustard on farmhouse bread 
 
2 AMBACHTELIJKE GARNALENKROKETTEN    € 11,50 
Op boerenbrood met huisgemaakte ravigottesaus  
2 artisanal shrimp croquettes served with homemade ravigotte sauce  
on farmhouse bread  
 
PHILLY CHEESE STEAK       € 10,50  
Biefstukreepjes met cheddarkaas, Amsterdamse ui en tomaatjes  
op stokbrood met mayonaise  
Steak strips with cheddar, pickled onions and tomatoes  
on a baguette with mayonnaise  
 
SANDWICH CRISPY CHICKEN      € 10,80 
Gefrituurde kipstukjes op een brioche broodje met zoetzuur  
en sriracha mayonaise  
Deep fried chicken on a brioche bun with sweet and sour  
and sriracha mayonnaise  
 
LA BRASSERIE BURGER      € 14,50  
Burger op een brioche broodje met bacon, cheddar, sla, tomaat,  
huisgemaakte saus en frites met mayonaise  
Burger on a brioche bun served with bacon, cheddar, lettuce, tomato,  
homemade sauce and French fries with mayonnaise  
  
DOUBLE VEGGIE CHEESE BURGER     € 15,00  
2 vegetarische burgers op een brioche broodje met biet, tomaat, sla,  
blauwe kaas en frites met mayonaise  
2 veggie burgers on a brioche bun served with beetroot, tomato,  
lettuce, blue cheese and French fries with mayonnaise  
 

SALADES / SALADS 
 
BIETENSALADE                  €12,50 
Biet, rucola mélange, blauwe kaas, appel en avocado  
*Ook lekker met makreel in plaats van blauwe kaas 
Beetroot, rocket mélange, blue cheese served with apple and avocado  
*make it fishy with mackerel instead of blue cheese  
 
CAESAR SALADE                    €13,50 
Kip, croutons, ansjovis, caesar dressing en ei  
Chicken, croutons, anchovies, Caesar dressing and egg 
 
SALADE GEROOKTE ZALM                  €14,50 
Zalm, avocado, ei en mierikswortelmayonaise 
Salmon, avocado, egg and horseradish-mayonnaise  
 
BURRATA                    €12,50 
Gepofte tomaat, basilicum, pittenmix en olijfolie 
Roasted tomato, basil, seeds and olive oil   



  
                                                                   WIJNEN  

 
 

WIT 
                        GLAS    FLES 

 
MADREGALE TERRE DI CHIETI     € 4,80  -  € 27,50 
PINOT GRIGIO           
ABRUZZEN | ITALIË 
Fruitig | Peren | Sappig | Zuiver | Elegant 
Lekker als aperitief of bij lichte voorgerechten en salades  
 
 
 
BODEGAS PIQUERAS ALMANSA WHITE LABEL   € 5,50  -  € 28,50 
VERDEJO-SAUVIGNON BLANC           
ALMANSA | SPANJE 
Aroma | Guave | Citrus | Specerijen | Fris | Sappig | Soepel 
Lekker als aperitief of bij visgerechten 
 
 
 
NIEUWE TREK WESTERN-CAPE     € 5,50  -  € 33,50 
CHENIN BLANC           
PIEKENIERSKLOOF | ZUID-AFRIKA 
Lichtgeel | Perzik | Mandarijn | Toast | fruitig | Sappig | Fris  
Lekker als aperitief of bij lichte gerechten en salades met vis of kip 
 
 
  

L’ARJOLLE CÔTES DE THONGUE EQUILIBRE   € 6,50  -  € 38,50 
CHARDONNAY           
LANGUEDOC | FRANKRIJK 
Groene appel | Boter | Eiken | Vol | Krachtig | Fris  
Lekker bij pasta, vis, mosselen, garnalen en rivierkreeftjes 
 
 
 
HUBER TRAISENTAL ROSENWEG         € 41,50 
GRÜNER VELTLINER        
TRAISENTAL | OOSTENRIJK  
Peer | Citrus | Witte bloemen | Opwekkend | Sappig | Frisdroog  
Lekker om zo te drinken of bij lichte salades, visgerechten of tapas 
 
 

MOUSSEREND 
 

 
 
ELVIA CAVA BRUT ECOLÓGICO     € 7,50  -  € 39,50 
UTIEL-REQUENA | SPANJE  
Geel fruit | Toast | Lichte kruiden | Zacht | Fris | Aroma | Evenwichtig  
Lekker bij koude vlees- of visschotels of met amuses bij het aperitief 

 

 
 

ROSÉ 
GLAS    FLES 

 
FONTANET PAYS D’OC LES TERRASSES ROSÉ   € 4,80  -  € 27,50 
SYRAH, GRENACHE        
LANGUEDOC | FRANKRIJK  
Fris | Rood fruit | vol | Sappig   
Lekker als aperitief bij de borrel of bij zomerse salades, wit vlees en pasta 
 
DOMAINE SAINT FERRÉOL COTEAUX VAROIS        € 41,50 
EN PROVANCELES VAINIÈRES ROSÉ 
GRENACHE, CINSAULT, SYRAH       
PROVENCE | FRANKRIJK  
Fijne aroma | Rood fruit | Kruiden | Vol | Frisdroog  
Lekker als aperitief of bij frisse salades, vis en bouillabaisse 
 

ROOD 
 
ELVIA UTIEL-REQUENA CRIANZA     € 5,50  -  € 28,50 
BOBAL, TEMPRANILLO           
UTIEL-REQUENA | SPANJE 
Dieprood | Kruidig | Fruitig | Eikenhout | Vol | Rond | Aromatisch |  
Lekker bij kruidige gerechten, van de grill of uit de oven   
 
LA COUR DES DAMES PAYS D’OC     € 5,50  -  € 31,00 
MERLOT           
LANGUEDOC | FRANKRIJK 
Bramen | Bessen | Vanille | Karamel | Zacht | Evenwichtig 
Lekker om zo te drinken of bij koude voorgerechten 
 
VON DER MARK-WALTER BADEN SPÄTBURGUNDER  € 6,70  -  € 42,00 
PINOT NOIR           
BADEN | DUITSLAND 
Lichtrood | Framboos | Kers | Specerijen | Soepel | Sappig | Rijp | Toegankelijk 
Lekker om gekoeld te drinken  
met een charcuterie, vederwild, kaas 
 
DOMAINE ALARY PRINCIPAUTÉ D’ORANGE       € 38,50 
LA GRANGE DANIEL  
GRENACHE, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON        
RHÔNE | FRANKRIJK 
Fruitig | Kruidig | Fris | Vol 
Lekker om zo te drinken of bij licht gekruide gerechten  
 
CANTINE DUE PALME PRIMITIVO DI MANDURIA SANGAETANO       € 43,50 
PRIMITIVO           
APULIË | ITALIË 
Volrood | Intens | Rijk | Kruidig | jam-achtig | vanilletonen | Smaakvol 
Lekker bij gegrild vlees of wild of bij gerijpte kaas na de maaltijd   
  


