
Lunchkaart 
 

EIEREN 8.50 
2 stuks gepocheerde eieren met wilde spinazie, ambachtelijk gerookte zalm, hollandaise saus en 

avocado 
 

2 stuks gepocheerde eieren met wilde spinazie, boeren achterham, hollandaise saus en avocado  
 

2 stuks gepocheerde eieren met wilde spinazie, dukkha melange, gegrilde paprika, hollandaise saus 
en avocado  (v) 

 
 

DONKER LANDBROOD OF ZUURDESEM CIABATTA: 
 

Vegetarisch 8.50 (v) 
Humus met gegrilde groenten, Little Gem, tomaten chutney en cassave chips 

 
Zalm 12.50 

Ambachtelijk gerookte zalm met chuka wakamé, Yuzu mayonaise, Tobiko kaviaar, Japanse 
koolsalade en krokante noori 

 
Tuna-melt 8.50 

Tonijnsalade met cheddar cheese en gegrilde paprika uit de oven met gefrituurde kappertjes 
 

Tandoori 9.75 
Tandoori chicken met zoet-zure komkommer, mango, cashewnoten en Raïta-yoghurtdressing 

 
Kroketten 7.25 

Holtkamp rundvleeskroketten (2 stuks) met Franse mosterd en wit of bruin brood 
 

Salade “Ceasar” 18.50  
Maaltijdsalade Ceasar met Little Gem, pomodori tomaat, haricots verts, krokant gebakken en 

gekonfijte kippendij, Grana Padano, knoflookcroutons, ansjovisdressing en een gepocheerd eitje 
 

Soep 6.50 
Soep v/d chef 

 
LET OP! U KUNT OOK TIJDENS DE LUNCH BESTELLEN VAN DE DINERKAART! 

 

Welkom terug! 

Veel liefs,  

 

  



Broodmandje 4.95 
Mandje vers afgebakken oerbrood met huisgemaakte Humus en kruidenboter 

 

Voorgerechten 

 
Burrata 11.50 (v) 

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

 
Pata Negra & Gamba 12.75 

Tempura van 2 grote gepelde Black Tiger gamba’s op vers gesneden Iberico Pata Negra met avocado 
en tomaat, chipotle mayonaise en olie van witte truffel  

 
Gerookte zalm 9.75 

Ambachtelijk gerookte zalm op een aardappel rösti met avocado, gepocheerd ei en Hollandaise saus 

Carpaccio 11.50 
100% Wijdemeren rund met rucola, Ponzu dressing, zongedroogde tomaatjes, Black 

Bussummerkaas, knoflook croutons, gefrituurde kappers, lente ui en Hoi Sin mayonaise 
 

Peking Tempura 9.75 
Tempura van Pekingeend met Hoi Sin saus, zoetzure komkommer, mango en Sriracha mayonaise 

 
Soep v/d chef 6.50 

Wisselende soep, dagvers en huisgemaakt door onze chef 
 
 

Hoofdgerechten 
Iberico Secreto “Especial” 250 gr. 19.50 

De “Wagyu” onder de Iberico, kort gegrild met een knoflook persillade, met groenten en saus naar 
keuze (champignon-truffelsaus, peperroomsaus, bearnaisesaus of kruidenboter) geserveerd met 

huisgemaakte dikke frieten 

Biefstuk van de haas 200 gr. 23.50 
In de roomboter gebakken “Wijdemeren” tournedos met groenten en een saus naar keuze 

(champignon-truffelsaus, peperroomsaus, bearnaisesaus of kruidenboter), geserveerd met 
huisgemaakte dikke frieten 

Knoflooktijgers 23.50 
8 stuks gepelde Black Tiger gamba’s in de knoflook gebakken met licht pittige kruidenboter, 

fijngesneden komkommer en lente ui met oerbrood om te dippen 
 

Z.O.Z. 



Pekingeend 19.50 
Klassiek gebraden Pekingeend, afgelakt met 5-spices en Hoi Sin saus, op gebakken gele rijst met 

zoetzure komkommer, lente ui, omeletreepjes en Javaanse pindasaus 
 

Spare ribs hot of sweet 19.75 
Van het bot vallende ribs met gefrituurde prei, fijngesneden lente ui, geserveerd met salade, 

huisgemaakte dikke frieten, cocktailsaus en knoflookmayonaise 

Gold Bigger Burger 250 gr. 18.50 
100% Black Angus op brioche brood met ijsbergsla, avocado, truffelmayonaise, cheddar cheese, 

Amsterdamse uitjes en Pata Negra, met eetbaar goud, geserveerd met huisgemaakte dikke frieten 

 
Gold Bigger Vega Burger 17.50 (v) 

Dubbele vega burger van “de Vegetarische Slager” op brioche brood met ijsbergsla, avocado, cheddar 
cheese, humus, cassave chips, met eetbaar goud, geserveerd met huisgemaakte dikke frieten 

 
Franse Mosselpan  22.50 

1 KG Zeeuwse mosselen gekookt in crème fraîche , roomboter, cognac, knoflook, rozemarijn en 
groenten, geserveerd met salade, huisgemaakte dikke frieten en koude sauzen 

 
Salade “Ceasar” 18.50  

Maaltijdsalade Ceasar met Little Gem, pomodori tomaat, haricots verts, krokant gebakken en 
gekonfijte kippendij, Grana Padano, knoflookcroutons, ansjovisdressing en een gepocheerd eitje 

 
Chef’s Special 17.50 

Wisselend gerecht, speciaal gemaakt door de chef 
 

Nagerechten 
Creme Brulee 7.50 

Creme brulee van sinaasappel met stracciatella roomijs 

Dame blanche 7.50 
Vanille bourbon roomijs met huisgemaakte warme chocoladesaus en geslagen room 

Scroppino 7.50 
Vodka, prosecco en citroen sorbet ijs 

 

 


