
LUNCHGERECHTEN 
 
 

 
Eiergerechten 

 
Uitsmijters of omeletten (bruin of wit brood) 
 

Ham, kaas of spek 7 
Ham en kaas 7½ 
Spek en kaas 7½ 
De Berg 9 
Spek | ham | kaas | tomaat 
 

Sandwiches 
Sandwiches (bruin of wit brood) 
 
Clubsandwich vlees 9 
Ham | kaas | kip | spek | gekookt ei | komkommer | tomaat | rode ui | 
kerriemayonaise 
 
Clubsandwich vis 9 
Gerookte zalm | avocado | gekookt ei | komkommer | tomaat | bosui | 
sesamzaadjes | wakame | Japanse mayonaise 
 
12-uurtje 11 
Runderkroket | Coppa di Parma | Misosoep 
 
13-uurtje 11 
Garnalenkroket | gerookte zalm | geroosterde pompoensoep 
 

Tosti’s 
 

Ham of kaas 5 
Ham en kaas 5½ 
De Berg 7 
Geitenkaas | Parmaham | tomaten-oregano chutney  
 
 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
 

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.oouur. 



LUNCHGERECHTEN 
 
 

 

 
Pain rustique 

Keuze uit bruin of wit 
 
Broodje van de week (dagprijs) 
Wisselend belegd broodje 
 
Black Angus carpaccio 8 
Parmezaanse kaas | rucola | pijnboompitten | Harry’s bar dressing 
 
Bresaola 9 
Avocado | rucola | pijnboompitten | balsamicostroop 
(Bresaola is een Noord-Italiaanse specialiteit van gezouten vlees dat 
maandenlang wordt gedroogd, waardoor het een enorm rijke smaak 
krijgt) 
 
Gerookte zalm 9 
Avocado | sesamzaadjes | wakame | bosui | Japanse mayonaise 
 
Tonijnsalade 7 
Romeinse sla | komkommer | cornichons 
 
Geitenkaas 8 
Hazelnoten | rucola | tomaten-oregano chutney |  
honing-notenvinaigrette  
 

Soepen 
 

Geroosterde pompoensoep 6         
Geitenkaas | crème fraîche | hazenoot crunch 
 
Japanse miso noodlesoep 7          
Noodles | beukenzwam | paksoi | bosui | gekookt ei | taugé 
 

 
 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
 

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.oouur. 



LUNCHGERECHTEN 
 
 
 

Warme lunch 
 

Kipsaté De Berg één spies 13 
Atjar | pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes | salade | friet of brood 
 
Surf ‘n turf 19 
Gamba’s | ossenhaas | friet | salade | chimichurri (Argentijnse marinadesaus) 
 
Broodje gegrilde beenham 8 
Bosui | rucola | kerriemayonaise 
 
Garnalenkroketten 9 
Cocktailsaus | salade | friet of brood 
 
Runderkroketten 9 
Mosterd | salade | friet of brood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
 

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.oouur. 



LUNCHGERECHTEN 
 
 

 
Maaltijdsalades  

Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer, 
tomaat, rode ui en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood. 
 
Black Angus carpaccio 10 
Parmezaanse kaas | saliekruim| pijnboompitten |  
Harry’s Bar dressing 
 
Ossenhaaspunten 10 
Champignons | ui | paprika | sesamzaadjes |  
teriyaki- honingsaus 
 
Pikante kip 10  
Champignons | ui | paprika | smokey piri saus 
 
Caesarsalade 10 
Gerookte kip | Romeinse sla | gekookt ei | Parmezaane kaas | ansjovis |  
spek | Ceasar Cardinidressing  
 
Knoflookgamba’s 10 
Kappertjes | ui | paprika | croutons 
 
Niçoise 11  
Tonijn | aardappel | olijven | haricot vert | kapperappeltjes |  gekookt ei | 
ansjovis | Frenchdressing 
 
Gebakken geitenkaas 10 
Noten | tomaten-oregano chutney | honing-notenvinaigrette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
 

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.oouur. 



LUNCHMENU 
 
 

 
Gangen naar keuze 

2-gangen 26,- 3-gangen 31,- 4-gangen 36,- 
 

Voorgerecht 
Black Angus carpaccio 
Parmezaanse kaas | rucola | saliekruim | pijnboompitten |  
Harry’s Bar dressing  
of 
Poké Bowl 
Sushirijst | zalm | tonijn | avocado | wakame | Japanse mayonaise |  
nori chips | wasabi | sojasaus | furikake (Japanse rijsttopping) 
 

Soep 
Geroosterde pompoensoep 
Geitenkaas | crème fraîche | hazenootcrunch 
of 
Japanse miso noodlesoep 
Noodles | beukenzwam | paksoi | bosui | gekookt ei | taugé 
 

Hoofdgerecht 
Black Angus biefstuk 
Seizoensgroenten | pompoencrème | gepofte knoflooksaus 
of 
Kabeljauw met sesamkorst 
Aardappel-wakame mousseline | groene asperge |  
dashi (Japanse bouillon) beurre blanc  
 

 Dessert 
Bosvruchtensorbet 
Frambozen | aardbeien| bramen | blauwe bessen |  
frambozen-, aardbeien- en cassissorbetijs 
of 
Koffie of thee 
Geserveerd met een huisgemaakte lekkernij 
 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
 

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.oouur. 



VOORGERECHTEN 
 
 

 

Vlees 
Black Angus carpaccio 11 
Parmezaanse kaas | rucola | saliekruim| pijnboompitten | Harry’s Bar 
dressing 
 
Charcuterie 12 
Coppa di Parma | Cecina de Leon | Parmaham | Bresaola | Pancetta | bri-
oche | olijven | gezouten amandelen | cornichons  
 

Vis 
Poké Bowl 12 
Sushirijst | zalm | tonijn | avocado | wakame | Japanse mayonaise |  
nori chips | wasabi | sojasaus | furikake (Japanse rijsttopping) 
 
Gebakken coquille 13 
Pancetta poeder | panko | doperwtencrème | zoetzure beukenzwam 
 

Vegetarisch 
Bietencarpaccio 9 
Rode,- gele en Chioggiabiet| roomkaas | radijs | framboos |  
rammenas (knolradijs) | mosterd-appelstroopvinaigrette  
 
Brood met smeersels 6 
Aioli | dukkah (crunchy noten en specerijenmengsel) | Arbequina olijfolie 
 

Soepen 
 

Geroosterde pompoensoep 6 
Geitenkaas | crème fraîche | hazenoot crunch 
 
Japanse miso noodlesoep 6 
Noodles | beukenzwam | paksoi | bosui | gekookt ei | taugé 
 
 
 
 
Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 



HOOFDGERECHTEN 
 
 
 

Kipsaté De Berg  13-17 
Één of twee spiesen 
Atjar | pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes | friet | salade  
 

Wokribs 17  
Ui | paprika | champignons | friet | keuze uit smokey piri- of  
teriyaki- honingsaus  
 
Surf ‘n turf 19 
Gamba’s | ossenhaas | friet | salade | chimichurri 
 
Steak de Berg (dagprijs) 
Wisselende steak | friet | salade  
Keuze uit pepersaus,  champignonsaus, gepofte knoflooksaus, saliesaus 
of chimichurri (Argentijnse marinadesaus) 

 
Black Angus biefstuk 18 
Seizoensgroenten | pompoencrème | gepofte knoflooksaus 
 
Saltimbocca 20 
Kalfsvlees | Parmaham | beukenzwam | gnocchi |  
taugé in balsamico | saliesaus 

 
Kabeljauw met sesamkorst 19 
Aardappel-wakame mousseline | groene asperge |  
dashi (Japanse bouillon) beurre blanc 
  
Spaghetti met zeevruchten 18 
Zeevruchten | knoflook | peterselie | Spaanse peper | olijfolie 
 
Gebakken geitenkaas 18 (vega) 
Bietencrème | seizoensgroenten | tomaten-oregano chutney |  
honing-notenvinaigrette 
 

Gniocchi all’arrabbiata 17 (vega) 
Pikante tomatensaus (all’arrabbiata) | basilicum | Parmezaanse kaas 
 
Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 



MAALTIJDSALADES 
 
 

 

Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer, 
tomaat, rode ui en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood. 

 
Black Angus carpaccio 15 
Parmezaanse kaas | saliekruim| pijnboompitten |  
Harry’s Bar dressing 
 
Ossenhaaspunten 15  
Champignons | ui | paprika | sesamzaadjes |  
teriyaki- honingsaus 
 
Pikante kip 14 
Champignons | ui | paprika | smokey piri saus 
 
Caesarsalade 15 
Gerookte kip | Romeinse sla | gekookt ei | Parmezaane kaas | ansjovis | 
spek | Caesar Cardinidressing  

 
Knoflookgamba’s 15 
Kappertjes | ui | paprika | croutons 
 
Niçoise 16  
Tonijn | aardappel | olijven | haricot vert | kapperappeltjes |  gekookt ei | 
ansjovis | Frenchdressing 
 
Gebakken geitenkaas 15 (vega) 
Noten | tomaten-oregano chutney | honing-notenvinaigrette  
 

Kindermenu’s 
 

Pannenkoek 8 
Stroop | poedersuiker | kinderijsje 
 
Spareribs, frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks 9 
Appelmoes | friet | salade | mayonaise | kinderijsje  
 
 
Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 



NAGERECHTEN 
 
 

 
 

Snickers taart 8 
Chocolademousse | vanilleroom | chocolade parels | karamelsaus 
 
Bosvruchtensorbet 8 
Frambozen | aardbeien| bramen | blauwe bessen | frambozen-, aardbei-
en- en cassissorbetijs | Atsina cress 
 
Scroppino 7 
Prosecco | wodka | citroen | munt 
 
Bananasplash 8 
Gekarameliseerde banaan | tarte tatin bodem | cacaosiroop | vanille-ijs | 
limoenkruim | banaanpapier 
 

Kaasplank* 12 
Paulus Abbey | Monte Enebro | 100 weken Rotterdamsche oude |  
Pierre Robert | Cabrales | vijgen-notenbrood | appelstroop 

*Proeverij van vier verschillende port bij uw kaasplank 10 
 

Dessertwijn 

 
Gonzales Byass Nectar Pedro Ximenes 5½ 
Spanje | Jerez | Palomino Fino 
 
Chateau Lauvignac Sauternes 5½ 
Frankrijk | Bordeaux | Semillon | Sauvignon | Muscadelle 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 

 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten 



WIJNKAART 
 

 

 
 

Witte wijnen 
 
Brasserij de Berg Chardonnay Glas 3,80 Fles 20 
Domaine Pujol-Izard Blanc - Franrijk - Languedoc - Chardonnay 
De Domaine Pujol-Izard Blanc is een elegante frisse droge witte wijn, 
met geurige aroma’s van exotisch fruit en lichte tonen van honing.  
Deze Chardonnay is exclusief voor ons geselecteerd en voorzien van  
ons eigen private label.  
 

Marquis de Goulaine Sauvignon Blanc Glas 4,20 Fles 22 
Frankrijk - Loire- Sauvignon Blanc        
Een op en top Sauvignon. Fris, knisperend, groene appels,  
citrustonen, gras en een bloemig karakter. 
 

Louis Latour - Ardèche Chardonnay Glas 4,60 Fles 26 
Frankrijk - Vin des Pays des Coteaux de l'Ardèche - Chardonnay 
Houtgelagerde, prettige, volle en soepele witte wijn die sterk  
verwantschap vertoont met de bekende blanke Bourgognes.  
De geur doet denken aan rijpe citrusvruchten en honing.  
De afdronk is noot-amandelachtig en prettig droog. 
 

Mezzacorona PG Pinot Grigio Riserva Glas 4,30 Fles 23 
Italië –Zuid Tirol –Trentino- Pinot Grigio  
Een goudgele kleur. Een complexe geur van rijp fruit  
(peer en witte perzik), kamille en hout. De smaak is kruidig, vol en rijp.  
De invloeden van het hout en het rijpe fruit zijn goed in balans. Een zeer 
complete wijn. 
 

Allevilla Verdejo Glas 4,50 Fles 25 
Spanje - Rueda - Verdejo         
Een mooie frisse neus met veel fruit zoals appeltjes, citrustonen en kiwi.  
De smaak is zacht, fris met een hint van anijs en citrus. 
 

Louis Latour Chardonnay de Chardonnay Fles 34 
Frankrijk – Maconnais – Chardonnay 
Met een boeket vol muskaat geuren, onthult hij mooie smaken  
van abrikoos en groene amandelen, op het einde een mooie minerale 
afdronk. 
 
Vraag uw gastheer of gastvrouw naar een gedegen wijn spijsadvies 
 

 
 



WIJNKAART 
 
 

 

Rosé wijnen 
 
Turnstone Zinfandel Rosé Glas 3,80 Fles 20 
USA – Californië - Central Valley – Zinfandel 
De smaak is vriendelijk en zacht, met tonen van rood fruit.  
In de afdronk een plezierig licht zoetje. 
 
 D'Adimant  Rose, Saint Guilhem le Desert IGP Glas 4,90 Fles 26 
Frankrijk – Languedoc-Roussillon – Grenache Noir/Cinsault 
De kleur is intrigerend licht met een neiging naar oranje. Men noemt dat 
ook wel ‘Pelure d’oignon’ oftewel uienschillenkleur. De geur is vineus en 
zacht met tonen van rood fruit als aardbei en framboos.  
De smaak is vrij vol, mild en verfijnd. 

 
Mousserend en Champagnes 

 
La Gioioso Prosecco Glas 4,90 Fles 24 
Italië – Veneto – Prosecco 
Aromatisch, wit fruit en wat citrus. Frisse stijl met lichte mousse.  
Bijzonder plezierig aperitief en ook geschikt bij wat lichtere gerechten. 
 
Castellane Brut Commodore Champagne Fles 60 
Frankrijk – Epemay – Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier 
Intense fijne mousse met tonen van citrus, bloemen en witte vruchten. 
Levendige smaak, zeer evenwichtig, fris en elegant met een rijping van 
minimaal 24 maanden. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vraag uw gastheer of gastvrouw naar een gedegen wijn spijsadvies 



WIJNKAART 
 
 

 

Rode wijnen 
 
Marquis de Goulaine Merlot Glas 3,80 Fles 20 
Frankrijk - Languedoc - Merlot        
Een lekkere soepele rode wijn uit het zuiden van Frankrijk.  
Hij heeft een zachte ronde smaak met rood fruit zoals kersen en rode 
bessen. 
 
The Wolftrap Glas 4,60 Fles 26 
Zuid-Afrika – Franschhoek – Syrah | Mourvèdre | Viognier 
Een prachtige geur van rood fruit, kruiden en koffietonen met een inten-
se smaak van rijp fruit en kruidige tonen. 
 
Finca el Origen Reserva Estate Glas 4,30 Fles 23 
Argentinië - Valle de Uco - Cabernet Sauvignon    
Van de voet van de Andes komt deze Argentijnse Cabernet.  
Hij heeft zachte tannines en in de smaak veel zwart fruit, kruiden zoals 
zwarte peper en oregano. Hij is elegant en krachtig tegelijk. 
 
Bodegas el Meson Crianza Glas 4,70 Fles 27 
Spanje - Rioja - Tempranillo        
Een ronde volle rode wijn met veel rood fruit en een  
lichte kruidigheid. In de smaak is hij soepel,  
Rond met een lichte houttoets.        
 
Chateau de Sissan Bordeaux Glas 5,70 Fles 30  
Frankrijk- Bordeaux Cadillac - Merlot | Cabernet Sauvignon  
Karaktervolle Bordeaux, zwarte bessen, mooie eikenhouten  
tonen, chocolade en iets tannines na. 
 
Châteauneuf de Pape Yann Mousset Fles 42 
Frankrijk – Rhône – Shiraz / Grenache / Cinsault 
Een bouquet dat aan viooltjes en rozemarijn doet denken.  
De smaak is krachtig en mondvullend met een karakteristiek  
kruidige afdronk. 
 
 
 
 

Vraag uw gastheer of gastvrouw naar een gedegen wijn spijsadvies 
 


