
 
 

LUNCH 
DINER 

WIJN
 



LUNCHGERECHTEN 
 

 
Uitsmijter of omelet (bruin of wit brood 

 
Naturel           7½  
Ham, kaas, spek         8 
Ham en kaas          8½  
Spek en kaas          8½  
De Berg           10 
Spek • ham • kaas • tomaat 
 
 

Sandwiches (bruin of wit brood) 
 
Clubsandwich vlees        11 
Beenham •	kaas • gerookte kipfilet • spek • ei • tomaat •  
komkommer • rode ui • Parmezaanse kaasdressing 
 
Clubsandwich vis          11 
Gerookte zalm • ei • tomaat • komkommer • rode ui • cocktailsaus 
 
12-uurtje           12 
Oma Bob’s runderkroket • Parmaham • cantharellen-truffelsoep 
 
13-uurtje           12 
Oma Bob’s garnalenkroket • gerookte zalm • kerriesoep 
 
 

Tosti ’s (bruin of wit brood) 
 

Ham of kaas           6 
 
Ham en kaas           6½  
 
Geitenkaas           8 
Geitenkaas • walnoten • honing 

 
 
 
 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur. 

 



LUNCHGERECHTEN 
 

 
Pain rustique (bruin of wit brood) 

 
Broodje van de week        (dagpri js) 
Wisselend belegd broodje 
 
Black Angus carpaccio         9 
Pijnboompitten • rucola • bieslook • Parmezaanse kaasdressing 
 
Gerookte zalm          9 
Kruidenroomkaas • rode ui • rucola 
 
Geitenkaas           8 
Walnoten • rucola • vijgenchutney 
 
Gegrilde beenham         7 
Pijnboompitten • bosui • honing-mosterdsaus 
 

 
Soepen 

 
Cantharellen-truffelsoep        7 
Cantharellen • truffelolie 
 
Kerriesoep           7 
Granny Smith • bosui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur. 



LUNCHGERECHTEN  

 
Warme lunch 

 
Kipsaté één spies          14 
Zoetzure komkommer • pindasaus • garnalenkroepoek • gebakken uitjes •  
salade • friet of brood 
 
Tournedos           24 
Champignons • uien • boter-tijmjus • friet of brood 
 
Oma Bob’s garnalenkroketten       10 
Cocktailsaus • salade • friet of brood 
 
Oma Bob’s runderkroketten       10 
Mosterd • salade • friet of brood 

 
Maalti jdsalades 

 
Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer, tomaat, rode 
ui, croutons en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood. 
 
Black Angus carpaccio         11 
Pijnboompitten • rucola • bieslook • Parmezaanse kaasdressing 
 
Ossenhaaspunten          11 
Champignons • ui • paprika • sesamzaad • teriyakisaus 
 
Kip pir i-pir i            10 
Champignons • ui • paprika • piri-pirisaus 
 
Knoflook gamba’s         11 
Ui • paprika • kappertjes 
 
Gerookte zalm          11 
Kappertjes • Dijondressing 
 
Lauwwarme geitenkaas        10  
Rode bieten • vijgenchutney • gefrituurde ui • Dijondressing 

 
 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 
Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur. 



VOORGERECHTEN 

 
 
Black Angus carpaccio        12 
Pijnboompitten • rucola • bieslook • Parmezaanse kaasdressing 
 
Japanse trio           12 
Ossenhaas • tonijn • zalm • wasabi hummus • edamame • sojastroop •  
krokant rijstvel 
 
Wilde scampi’s          11 
Mango-gemberchutney • limefingers • maisbrood 
 
Bietencarpaccio         10 
Structuren van geitenkaas • gefrituurde ui • Dijondressing 
 
Brood met smeersels        6 
Aioli • crunchy notenmengsel • olijfolie 
 

 
Soepen 

 
Cantharellen-truffelsoep        7 
Cantharellen • truffelolie 
 
Kerriesoep           7 
Granny Smith • bosui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 

 



HOOFDGERECHTEN  

 
Don Pedro bavette        24 
Friet • salade • saus naar keuze 
 
Tournedos 200gr, 300gr of 400gr   24, 33 of 40 
Friet • champignons • uien • boter-tijmjus 
 
Entrecote iberico         23 
Gebakken chorizo • uiencrème • grove mosterdsaus 
 
Kipsaté een of twee spiesen      14 of 18 
Friet • salade • zoetzure komkommer • garnalenkroepoek • pindasaus 
 
Spareribs          19 
Friet • salade • keuze uit sweet smokey BBQ of spicy curry 
 
Vistrio           20 
3 wisselende soorten vis • seizoensgroenten • kervelsaus 
 
Heilbotfilet           20 
Pompoencrème • gekaramelliseerde knoflooksaus 
 

Thaise groene curry         17 
Tofu • groenten • rijst • cashewnoten • gegrild naanbrood 
 

 
Kindermenu 

 
Pannenkoek          8 
Stroop • poedersuiker • kinderijsje 
 
Spareribs honing, fr ikandel, kipnuggets,  
kroket of vissticks         10 
Friet • salade • appelmoes • kinderijsje 
 
Biefstukje           15 
Friet • salade • appelmoes • kinderijsje 
 

 
 
 
 

Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 



HOOFDGERECHTEN  

 
 

Maalti jdsalades 
 

Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer, tomaat, rode 
ui, croutons en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood. 
 
Black Angus carpaccio        16 
Pijnboompitten • rucola • bieslook • Parmezaanse kaasdressing 
 
Ossenhaaspunten         16 
Champignons • ui • paprika • sesamzaad • teriyakisaus 
 
Kip pir i-pir i           15 
Champignons • ui • paprika • piri-pirisaus 
 
Knoflook gamba’s         16 
Ui • paprika • kappertjes 
 
Gerookte zalm         16 
Kappertjes • Dijondressing 
 

Lauwwarme geitenkaas         15 
Rode bieten • vijgenchutney • gefrituurde ui • Dijondressing 
 

 
Bi jgerechten en sauzen 

 
‘Man met Friet’  fr iet   4 Peper- of champignonsaus   4 
Zoete aardappel friet  4 Boter-ti jmjus of grove mosterdsaus  4 
Rauwkostsalade   3 Gekaramelliseerde knoflooksaus  4 
Gebakken champignons  3 Aioli         2 
Warme seizoensgroenten  3 Pindasaus       2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkt u ook op de schoolborden voor nog meer dagverse specialiteiten? 
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen kunnen bevatten. 



NAGERECHTEN 
 

 
Dame blanche         8 
Vanille-ijs • warme chocoladesaus • slagroom 
 
Crème brûlée          7 
Witte chocolade • frambozenijs 
 
Stoofperentaart         7 
Karamelijs • stoofpeerstroop 
 
Bastogne-mandari jnen parfait      7 
Bastogne • mandarijngel 
 
Hollandse kaasplank        14 
Keuze uit vijf Hollandse kazen van de kaaswagen • diverse compotes 
 

 
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 
 
Brasseri j  de Berg Chardonnay   Glas 3,80 Fles 20 
Domaine Pujol • Izard Blanc • Frankrijk • Languedoc • Chardonnay 
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 onze eigen private label. 
 
Marquis de Goulaine Sauvignon Blanc  Glas 4,30 Fles 22 
Frankrijk • Loire • Sauvignon Blanc 
Een op en top Sauvignon. Fris, knisperend, groene appels, citrustonen, gras en een 
bloemig karakter. 
 
Allevilla Verdejo        Glas 4,50 Fles 25 
Spanje • Rueda • Verdejo 
Een mooie frisse neus met veel fruit zoals appel, citrustonen en kiwi. De smaak is 
zacht, fris met een hint van anijs en citrus. 
 
Mezzacorona PG Pinot Grigio Riserva  Glas 4,60 Fles 26 
Italië • Zuid Tirol • Trentino • Pinot Grigio 
Een goudgele kleur. Een complexe geur van rijp fruit (peer en perzik), kamille en 
hout. De smaak is kruidig, vol en rijp. De invloeden van hout en het rijpe fruit zijn 
goed in balans. Een zeer complete wijn. 
 
Louis Latour Ardèche Chardonnay   Glas 5,10 Fles 30 
Frankrijk • Vin des Pays des Coteaux de l’Ardèche • Chardonnay 
Houtgelagerde, volle en soepele 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. 
 
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. 
 
Bernardus Chardonnay       Fles 45 
Californië • Monterey County • Chardonnay 
Een zwoele, volle witte wijn. Hij zit bomvol tropisch fruit, lichte vanilletonen, 
boterbabbelaars, hout en een lichte citrussmaak in de afdronk. Niet voor niets 
wereldberoemd! 

 
 

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. 
 
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 en kruiden zoals zwarte peper en oregano.  
 
The Wolftrap        Glas 4,60 Fles 26 
Zuid-Afrika • Franschhoek • Syrah • Mourvèdre • Viognier 
Een prachtige geur van rood fruit, kruiden en koffietonen met een intense smaak 
van rijp fruit en kruidige tonen.  
 
Bodegas el Mason 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 en rond met een lichte houttoets. 
 
Candido Immensum salice salentino doc.  Glas 4,80 Fles 28 
Italië • San Donaci • Negroamaro 
Een blend van cabernet sauvignon en negro amaro. Rijk en kruidig. Boven 
gemiddelde tannines en gemiddelde zuren brengen deze wijn in balans. 
 
Chateau de Sissan Bordeaux    Glas 5,70 Fles 30 
Frankrijk • Bordeaux Cadillac • Merlot • Cabernet Sauvignon 
Karaktervolle Bordeaux; bessen, mooie eikenhouten tonen, chocolade en tannines. 
 
Chateauneuf de Pape Yann Mousset     Fles 48 
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. 
 
Contessa Carola         Fles 43 
Italië • Primitivo di Manduria Riserva 
Een wijn goed in balans en krachtig waarbij de zachte tanninestructuur opvalt. De 
afdronk is bijzonder lang dankzij de hoge kwaliteit van de gebruikte druiven.   
 

 
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 Rosé, Saint Guilhem le Desert Glas 4,90 Fles 26 
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 en kruiden zoals zwarte peper en oregano.  
 

Mousserend en Champagnes 
 

Le Gioioso Prosecco      Glas 4,90 Fles 27 
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 • Pinor 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. 
 


