voorgerechten

Primitivo Puglia IGT
Italië fles 29 glas 5.25

Rundercarpaccio met truffeldressing. Rijk bestrooid
met Parmezaanse kaas, knapperige spekjes en licht
geroosterde pijnboompitjes 10.5

Bijpassende wijn
bij uw gerecht?
ons advies
verkrijgbaar per
fles of per glas

+
+

Sashimi van zalm en tonijn met zoetzure rettich
wakame en een mierikswortelcrème 11.50
Broodplankje rustiek brood met kruidenboter, aioli
en olijventapenade 5.25

Hapas en Tapas plank
Verrassende proeverij van koude en warme finger-food gerechtjes geserveerd met
diverse soorten ambachtelijk brood met smeersels. Ook vegetarisch!
Bestel vanaf 2 personen 14.00 p.p.

Tomatensoep van Pomodori tomaten met Italiaanse
kruiden, bieslook en crème van Parmezaan 5.75
Rijkelijk gevulde romige vissoep met
garnalen, verschillende vissoorten en een
focaccia stengel met rouille

7.5

Krokante kaas Ravioli met spicy tomatensaus en Parmezaanse kaas
9.75

Garnalenkroketjes van Holtkamp met Hollandse
garnalen en gefrituurde peterselie 13.75

hoofdgerechten

Vis
Mosselen
traditioneel met 3 sauzen 20.50
Roquefort saus 21.50
Villa Blanche Chardonnay
Languedoc Frankrijk
fles 27.5 glas 5.25

Ser Chairo Pinot Bianco,
Toscane Italië
fles 28.5 glas 5.25

Tarbot à la meunière gebakken in roomboter met
seizoens groenten 28.75
Verse Zalm met seizoens groenten, teriyaki saus
en bosuitjes 22.25
Fish & chips van kabeljauw met ravigotesaus en
frites 16,50
Pasta Frutti di mare linguine met lekkers uit zee,
geserveerd in een romige saus met zongedroogde
tomaatjes en Parmezaanse kaas 17.50

Bijpassende wijn
bij uw gerecht?
ons advies
verkrijgbaar per
fles of per glas

+
+

Vegetarisch
Hamburger(100% plantaardig) op een brioche
burgerbol, met gegrilde groenten, cheddar en
ambachtelijke friet van de FrietFabriek
16.50
Gegratineerde Cannelloni gevuld met ricotta en
spinazie met bechamelsaus 16,50
Maaltijdsalades

Le Selve Maguelonne rosé
Frankrijk fles 27.5 glas 5.25

Salade ‘De Oude Tol’ rijk gevulde vissalade met
tonijn, gerookte zalm, gamba’s, kappertjes, rode ui,
gekookt ei en dressing van honing-mosterd 18.5
Salade Carpaccio met truffeldressing, Parmezaanse
kaas, spekjes en pijnboompitjes 15.25
Salade Geitenkaas met zongedroogde tomaatjes,
pecannoten en portstroop (v) 13.25
Bij de maaltijdsalades serveren wij handgesneden wit of donker brood

hoofdgerechten

Het beste rundvlees uit Zuid Amerika.
Wij werken met Grain Fed Entrecote, Rib-eye en Bavette uit Zuid Amerika. De vruchtbare
gronden, ruime groene vlakten, een rijkdom aan rivieren en beken en een gematigd klimaat
zorgen voor ideale omstandigheden die het dierenwelzijn garanderen. Dit maakt het vlees fijn,
licht gemarmerd en puur van smaak.

Wij bereiden het vlees van
uw keuze op onze lavagrill

Grainfed Rib-Eye 23.75
Grainfed Entrecote 24.75
Grainfed Bavette, specialiteit van de chef!

Geserveerd met een
saus naar keuze;
Autocarro Nº 27, Aragonez
(Temperanillo), Touriga
Nacional Cabernet
Sauvignon, Portugal
fles 25.75 glas 5.25

Primitivo Puglia IGT
Italië fles 29 glas 5.25
Xanum Vinea Rioja DOC
Tempranillo, Spanje
fles 27.5 glas 5.25

Sol de Andes, Merlot
Reserva, Maule Valley,
Chili

ruim 500 gram, voor 2 personen om samen te delen 49.95
Champignonsaus, Pepersaus, Rode wijn saus,
sjalottensaus of Gorgonzolasaus
Steak ‘De Oude Tol’ gebakken botermalse steak
met romige pepersaus 22.00
XXL Kalfs T-Bone (500 gr) met sjalottensaus 32.50
Varkenshaas uit de oven met camembert en serranoham,
geserveerd met champignonsaus 18.75
Schnitzel Wiener art (varken) met citroen.
Met keuze uit: peper of champignonsaus 16.75

fles 27.5 glas 5.25

De vleesgerechten die hierboven staan beschreven serveren wij met groenten van
het seizoen. Als bijgerecht serveren wij op tafel een groene salade en
ambachtelijke friet van de Friet Fabriek

hoofdgerechten

Hamburger Classic van puur rundvlees (200 gram) met
huisgemaakte saus en gebakken ei 15.75
Hamburger Classic Double (400 gram), net genoeg bij
stevige trek... 19.95
Home made Curry Fried Chicken Burger van krokante
kippendijtjes, jalapeno pepers, japanse saus en
knapperige koolsalade op een brioche burgerbol 14.75

Echte Ribs verdienen een
Real American Strike!
Probeer onze homemade
strike van Jack Daniel’s
Tennessee Whisky

Real American Ribs, spareribs met keuze uit de strikes
Jack Daniel’s, BBQ, Smokey hot chilli of ketjap 18.5
Real American Ribs XL voor de echte vleesliefhebber,
ruim een kilo spareribs! Keuze uit de strikes Jack
Daniel’s, BBQ, Smokey hot chilli of ketjap 23.75

Satéspies van varkenshaas met satésaus,
kroepoek en krokante uitjes 15.75

Deze klassiekers zijn niet weg te denken van onze
kaart. Wij geven onze eigen draai aan de kwaliteit van
deze populaire gerechten. Bij elk gerecht serveren wij
ambachtelijke friet van de FrietFabriek.

dessert

Proeverij van zoete lekkernijen
Stel uw eigen proeverij samen en maak uw keuze uit de hieronder genoemde
huisgemaakte dessertgerechtjes, of gewoon één als lekkernij voor bij de koffie.

Crème brûlée van vanille 2.25
Tiramisu van bitterkoekjes 2.5
Cranberry Blondie 2.5
Pannacotta met
bosvruchten 3
Kersenschuim carre 2.5
Geniet nog meer van
uw dessert met een
van onze geweldige
dessertwijnen

+

Bol schepijs van Gebo Gelato 1.6
keuze uit de smaken:
Vanille, Limoncello, Snickers, Bosvruchten,
Strawberry-cheesecake, Ruby chocolade of

Samos, Griekenland
Zoet en fris, goudgeel van
kleur, hints van perzik
gebakken appel en lemon
curd glas 5

Groene appel.
Dessert
Dame Blanche coupe vanille ijs met chocoladesaus en
slagroom 7,50

Villa Dria, Petit Manseng
Côtes de Cascogne Frankrijk
Zijde zacht en fruitig,
hints van kweepeer en
abrikoos,vol, rond van
smaak en toch fris glas 5.5

Aardbeien met vanille ijs en slagroom 7,50
Kaasplateau met een selectie kazen van Jaap Kaas,
vijgen chutney, notenbrood en acetostroop

9.75

Kanniekieze... grand shared suprise dessert
Bestel vanaf 2 personen 7.75 p.p.
Speciale koffies
Irish koffie met Jameson Whisky 6.85
French koffie met Grand Marnier 6.85
Spanish koffie met Tia Maria 6.85
Italian koffie met Amaretto 6.85
D.O.M. koffie met D.O.M. Benedictine 6.85
Baileys koffie met Baileys Irish Cream 6.85

wijnkaart
per fles

+

huiswijn
per glas 5.25

+

Wit
Francisco Gomez VID-A, Sauvignon Blanc,
Alicante, Spanje
Frisse jonge wijn met aroma’s van tropisch
fruit 23.5
Gavi DOCG, Tenuta de Melo, Piemonte, Italië
Levendig en in balans met sprankelend
frisse zurenen een lange minerale afdronk.
Aromatisch met rijpe appel en amandel 29
Villa Blanche Chardonnay, Languedoc
Frankrijk
Fruitige geur met hints van bloemen,
amandelen en tropisch fruit. Vol en rond van
smaak met een fris karakter ondersteund door
een beetje boter en vanille door de paar
maanden lagering op eiken vaten 27.5
Ser Chiaro Pinot Bianco, Castello Verrazzano
Toscane, Italië
Frisse wijn met aroma’s van bloemen en
tropisch fruit 28.5
Rood
Autocarro Nº 27, Aragonez (Temperanillo),
Touriga Nacional, Península de Setúbal,
Portugal
Rijk aroma van rijp rood fruit en pruimen.
Vol van smaak maar met frisse tonen en
fraaie tannines 24.5
Sol de Andes, Merlot Carmenere, Maule
Valley, Chili
Zwoel aroma van kersen, vanille en
cederhout. Zachte smaak met veel fruit en
kruiden, lange afdronk. Houtrijping op Frans
eiken 27.5
Xanum Vinea, Rioja DOC, Tempranillo Rioja
Spanje
Aroma met veel fruit en een lichte toets van
houtrijping. Vol, sappig met een prettige
complexiteit en een prettige afdronk. Xanum
Vinea is oud Romeins voor ‘gezonde wijn’ 27.5
Primitivo Puglia IGT, Italië
Elegante Primitivo met aroma van kersen,
kruiden, zwarte peper 29
Rosé
Chateau de la Selve “Maguelonne” Grenache,
Cinsault, Syrah, IGP Côteaux de l’Ardeche,
Frankrijk
Fruitig aroma met citrus, framboos en
bloemen. Frisse finesse met fijne bitters,
mooie zuren en licht mineraal 27.5

per fles 18.5

+

+

per glas 3.95

Wit
Domino de OnTur, Verdejo Sauvignon
Blanc, Jumilla Spanje
Aangename biologische landwijn
met een exotisch aroma en zuivere
afdronk.
Terra Artifice, Chardonnay Casablanca
Valley Chili
Rijke frisse wijn. Heeft een goede
balans van tropisch fruit zoals
ananas, met een hint van boter.
Kaiserschoppen, Moezel Duitsland
Duitse, milde, friszoete
Qualitätswein. Aangenaam,
verfrissend.
Rosé
Monastrell, Ribera del Segura Spanje
Verleidelijke rosé met aroma’s van
zacht rood fruit.
Rood
Domino de Ontur, Syrah Monastrell,
Jumilla Spanje
Kruidig aroma met hints van
balsamico en zwarte peper. Soepel en
vriendelijk met tonen van zoethout
in de afdronk

prosecco
per fles 24

+

per glas 4.25

+

Prosecco Riondo
Frisse frizzante met tonen van
appels en peer. Heerlijk zacht.
Prosecco Riondo Pink
Een heerlijke bubbel die goed als
aperitief en bij lichte gerechten
past. Aardbeien in de neus en een
fruitbommetje in de mond.

dessert
Samos
per glas 5
Goudgeel van kleur, zoet
en fris. Hints van perzik,
gebakken appel en lemon curd

+

Villa Dria
per glas 5.8
Zijde zacht en fruitig,
hints van kweepeer en
abrikoos,vol, rond van smaak
en toch fris

+

