
Welkom op het eiland van ome Nick

Naast onze ruime lunch, snack en pannenkoekenmenu overdag, serveren wij vanaf
17.00h onze (seizoen) specialiteiten en het heerlijke maandelijks wisselende 3

gangen keuze menu die nu tijdelijk als introductie 25 ipv 27,5 bedraagt.

Alle gerechten zijn ook los te bestellen.

Enkele gerechten hebben een meerprijs.



Om te beginnen

Broodplankje boter en dip 3,5

knoflookbroodjes met tomatentartaar 4,5

Voorgerechten

Huisgemaakte soep

Portugese knoflook garnalen

In pittige olie met brood

Carpaccio

met truffeldressing, pittenmix, Parmezaan en rucola (+1.5)

Rode biet carpaccio

met gegrilde perzik en feta

Warme geitenkaas salade

Appel, tomaatjes, pijnboompit, honing, vinaigrette

Gegrilde groene asperges

met Parmezaanse kaas en gedroogde tomaten



Hoofdgerechten

Louisiana style burger, 160 grams angus beef, cheddar, bbq saus, ui, tomaat, gebakken ei

Ook verkrijgbaar in vegan versie!

Kipsaté van malse kippendij

met, kroepoek, stokbrood, atjar en aardappelsalade

Grillspies van diamanthaas en gegrilde groenten

aan een haak geserveerd!

Steak van de week +1.5

Wekelijks wisselende biefstuk met kruidenboter

Het goud uit de zee +2,5

2 heerlijke in roomboter gebakken sliptongetjes

Fish en chips

Echte Scheveningse Kibbeling met ravigotte of knoflooksaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijbehorend aardappelgarnituur en seizoen
groente, salade of brood



Nagerechten

Mango-passievruchten cheesecake met vers fruit

Hangop met Hollandse honing en gebrande walnoten

Hollandse wafel met ijs en warme chocoladesaus

Crème brûlée

Kaasplankje van lokale kaasboerderijen

met noten, fruit, kletsenbrood en vijgenjam (+1)

Extra bij te bestellen

● Frites met mayo of ketchup 3,5
● Gemengde salade, 4

● Rode wijnsaus of Peperroomsaus, 2

 



Specialiteiten van het huis

Heerlijk te combineren met 1 van onze voor en nagerechten.

Het witte goud

Heerlijke Hollandse asperges met ham en ei,

Geserveerd met boter of Hollandaise saus

Per persoon 23,50

Rob’s Chateaubriand schotel

vanaf 2 personen

schotel heerlijke malse ossenhaas met een uitgebreid garnituur geserveerd met rode
wijnsaus of milde peperroomsaus

per persoon 24,5

Kalfslever met gebakken spek en uien

Zo bijzonder lekker!

Per persoon 21,5.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijbehorend aardappelgarnituur en seizoen
groente of salade



Juniormenu 12,50

Kleintje soep

Junior carpaccio

Nacho cheese met dipsaus

Dwergensteak

Spongebob kibbeling

Saté samurai, kroepoek,

Natuurlijk met patatjes en sausjes

Toetje zoals jij wilt!

waterijs, schepijs of vruchten yoghurt met vers fruit



En!!! Een leuke verrassing uit de schatkist


