
 

Mandje vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter en 
Aïoli 

 

Uit Canale Bretagne, geserveerd op ijs met citroen, frambozenazijn 
en beurre aromatique 

100% Wijdemeren rund met ijsbergsla, Ponzu dressing, 
zongedroogde tomaatjes, Black Bussummerkaas, knoflook chips, 
kapper appeltjes en lente ui 

4 stuks gepelde gamba Black Tiger in een krokante tempura met 
zoetzure komkommer, Vadouvan jus en kreeftenmayonaise 
 

Pannetje van 12 slakken uit de oven gegaard in de knoflook en 
kruidenboter met champignons, verse kruiden en oerbrood om te 
dippen 
 
 
 

 



 

Van Schotse zalm, met wakame zeewiersalade, avocado, kikkoman 
sojasaus, Tobiko kaviaar, wasabi en gembervlokken 

5-spice tempura van Pekingeend met zoet-zure komkommer en 
HoiSin mayonaise en HoiSin saus 

 

Ibirico Pata Negra met gebakken eendenlever, gamba tempura, 
Umami oester, truffelmayonaise en toast 

  

De koning van de mozzarella uit Puglia (Italië) met pomodori 
tomaat, basilicum, zongedroogde tomaat, balsamico-olie en toast

Rijk gevulde Thaise kippenbouillon met kokosmelk, sereh, gekookt 
ei, boerderij kip, taugé, gebakken uitjes, koriander en groenten  

 



 

Met dim sum van geitenkaas, walnoot, appel, wilde spinazie, gepofte 
pomodori-cherries, verse vijg en honing  

Rijk gevulde salade met gamba’s, gerookte zalm en Iberico Pata 
Negra met avocado, lotuswortelchips en kreeftendressing 

Dagvers en in de roomboter gebakken, geserveerd met  verse 
groenten van de markt, citroen, gefrituurde peterselie en salie en 
Beurre Aromatique 
 

8 stuks gepelde Gamba Black Tigers uit de oven gegaard in 
knoflook, kruidenboter en lichte sambal met fijngesneden 
komkommer, venkel en lente ui met oerbrood om te dippen 

Pannetje met 1 kg Zeeuwse Super mosselen op Franse wijze 
gekookt in crème fraîche met cognac, knoflook, roomboter, 
peperkorrels en groenten, geserveerd met salade, knoflooksaus en 
Jack Daniels whiskysaus 
 
*Zie ook onze Fishburger bij “Big Brink Burgers” 
 
 



 

100% Black Angus burger op brioche brood met ijsbergsla, avocado, 
remoulade crème fraîche, cheddar cheese, Amsterdamse uitjes, 
baconstrips en Jack Daniels whiskysaus 
 

100% Wagyu burger op brioche brood met ijsbergsla, avocado, Pata 
Negra, gebakken eendenlever, rode ui relish en truffelmayonaise, 
afgetopt met goudpoeder 
 

Verse burger van kabeljauw en zalm op brioche brood met 
ijsbergsla, avocado, remoulade crème fraîche, gerookte zalm, 
wakame zeewiersalade, Tobiko kaviaar en Ponzu mayonaise  
 

Gegrilde portobello op brioche brood met ijsbergsla, avocado, 
remoulade crème fraîche,  gefrituurde manchego, Granny Smith, 
zongedroogde tomaat en basilicum mayonaise 

 



 

In de roomboter gebakken, geserveerd met verse groenten van de 
markt en een saus naar keuze (peperroomsaus, champignon-
truffelsaus, roquefortsaus of kruidenboter) 

Van de grill, geserveerd met verse groenten van de markt en een 
saus naar keuze (peperroomsaus, champignon-truffelsaus, 
roquefortsaus of kruidenboter)

In de roomboter gebakken met salade, citroen, gefrituurde peterselie 
en salie en een saus naar keuze (peperroomsaus, champignon-
truffelsaus, roquefortsaus of kruidenboter)  

Klassiek gebraden en afgelakt met HoiSin saus en 5-spices op een 
regenboogsalade met zoetzure komkommer en omeletreepjes 
 

In eigen marinade gegaard, van het bot vallende ribs, geserveerd 
met gefrituurde prei, fijngesneden lente-ui, salade, knoflooksaus en 
Jack Daniels whiskysaus 

 

Keuze in of  

Dikke spies van malse kippendij op traditioneel Javaanse wijze 
gemarineerd met lente ui, gebakken uitjes, regenboogsalade, 
pindasaus, kroepoek en een sticky zoete ketjapsambal 



 

Huisgemaakte frites    
Gebakken Basmati rijst   
Gebakken eendenlever   
Extra verse groenten   
Extra frisse salade    
 

Keuze uit: 
- biefstukje (90 gram) 
- kipnuggets (5 stuks) 
- bitterballen (4 stuks) 
- kroket (1 stuks) 
- spareribs (4 ribs) 
 

 



 

 

Van Kafir limoenblad en vanille met sinaasappel hangop en 
frambozen kletskop 

Vanille Bourbonijs in amandelcrunch met geslagen room, chocolade 
crumble en een warme saus van pure chocolade 

Lauwwarme chocolade brownie met chocolade mousse, chocolate-
chip ijs, Amarene kersen en chocolade schotsen 

De klassieke Scroppino van vodka, prosecco en citroen sorbetijs 

boeren appeltaartje uit de oven afgetopt met kaneel crumble, 
slagroom en Granny Smith sorbet ijs 
 
  



 

 

Gerookte zalm met wasabi mayonaise, rode ui, kappertjes en tobiko
kaviaar 

 
 

Carpaccio met truffelmayonaise, Old Amsterdam, kappertjes, 
pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes 

 
 

Gebakken geitenkaas met bloemenhoning, appel, walnoten en 
krokant gebakken spek 

 
 

Pata Negra met truffelmayonaise en augurk 

 
 
 

Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en gekookt ei 
 
 
 

Dubbele kroket van Holtkamp met Franse mosterd  7.75 
Dubbele garnalenkroket van Holtkamp met cocktailsaus 8.75 
Uitsmijter of omelet naturel        5.50 
Uitsmijter of omelet ham, kaas of spek    6.50 
Uitsmijter of omelet ham of spek met kaas   7.50 
Uitsmijter of omelet gerookte zalm    8.75 
Boeren uitsmijter of omelet met spek, kaas en groenten 8.50 
12-uurtje met een soepje, rundvlees kroket en gebakken eitje  7.95 

Tosti kaas        4.50 
Tosti kaas & tomaat      4.75 
Tosti ham & kaas       4.75 
Boeren tosti (kaas, spek, champignons, ui en truffelmayo) 6.00 
Tosti Geitenkaas (met honing, tijm en walnoten)  6.25 
Pikante tosti (ham, kaas en sambal)    5.25 
Club tosti (kaas, kip, spek, tomaat en truffelmayo)  7.50 
Tosti MILAAN (mozarella, pesto en tomaat)   5.75 
Gooische tosti (kaas, ger. zalm, ui en wasabimayo)  7.25 

 


