Koude gerechten
Rundercarpaccio op toast

13

Steak tartaar

17

Huisgerookte zalm op briochebrood

13

Hollandse garnalen op toast

16,5

Tonijn tartaar met avocadomousse

17

Burrata met tomaat

14

Caesarsalade

17

Salade geitenkaas

17

Toast met brie, honing en walnoten

10

Onze overheerlijke carpaccio op licht, geroosterd brood

À la minute geprepareerd met een langzaam gegaard eitje

Een absolute smaaksensatie

Nederlands bekendste garnalensoort op toast

Feestelijk, licht en vooral verrukkelijk

Boterzachte, verse burrata met gekleurde cherrytomaten

De originele met huisgemaakte croutons

Frisse salade met geitenkaas uit de oven

Licht gesmolten met Voorschotense honing

Warme gerechten
Tomaten-crèmesoep

7

Uiensoep

8

Soep van de Chef

7,5

Op traditionele wijze bereid met huisgemaakte gehaktballetjes en vermicelli

Gegratineerd met oude kaas; een absolute klassieker

Laat u verrassen door onze chef

Gambas al ajillo

14

Gebakken champignons met toast

10,5

Tante Bet’s steak sandwich

15

Een heuse, pittige lekkernij

Heerlijke champignons gegratineerd met blauwe of oude kaas

Oosters gemarineerde biefstukreepjes op licht geroosterd brood

Twee Oma Bobs rundvlees/kaas croquettes op toast
Met draadjesvleesragout of kaasvulling

Twee Oma Bobs garnalen croquettes op toast
Ambachtelijke ragout gemaakt met garnalen

Croque monsieur of madame
Een originele Franse klassieker

Twee mini hamburgers met frites
Voor de kleintjes onder ons

8,5
10
7
12

Specials
Lady’s steak

23,5

Coq au vin

23,5

Spareribs Tante Bet

23

Sliptongen

21

Tonijnsteak

29

Tortellini van de chef

18,5

Truffelrisotto

20

Boterzachte ossenhaas geserveerd met champignon- of pepersaus (+3)

Met kip van Tante Door behoeft deze klassieker verder geen uitleg

Boneless iberico rib fingers om je vingers bij af te likken

Twee overheerlijke spartelverse sliptongen

Kort gegrild met sesamsojasaus

Huisgemaakte verse tortellini in een licht pikante tomatensaus

Met paddenstoelen bereide Italiaanse specialiteit

Al onze specials worden geserveerd met dagverse,
ambachtelijke frites en salade

Desserts
Dame Blanche

8

Citroen Meringue Tartelette

9,5

Crème brûlée

9

Kinderijsje

5,5

Vanilleroomijs met verse slagroom en huisgemaakte chocoladesaus (met advocaat +1)

Specialiteit uit eigen keuken

Huisgemaakte custardcrème met gekarameliseerde suiker

Twee bolletjes roomijs, verse slagroom en een aap uit de mouw

Bij de borrel
Olijven

4

Oude Leidse brokkelkaas

6

Ossenworst

7

Vlammetjes

7

Kaasstengels

8

Rundvlees bitterballen van Oma Bob

7

Groene olijven met knoflook

Met mosterd

Een Amsterdamse lekkernij

Heet en pikant

Kaasloempia’s met chilisaus

Draadjesvleesragout met mosterd

Bittergarnituur Tante Bet

12,5

Mini frikadelletjes

8

Gehaktbal

5

Pikante kip

8

Verse frites

4,5

Truffelfrites

5,5

Halve portie spareribs

12,5

Rundvlees bitterballen, kaasstengels, ossenworst en Oude Leidse brokkelkaas

Kleine stukjes frikadel speciaal

Huisgemaakt en geserveerd met mayonaise

Licht pikante kippendijen van Tante Door

Van Man met Friet met mayonaise

Frites met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

Onze inmiddels zeer gewaardeerde boneless iberico rib fingers

Witte wijnen
LICHT, FRIS & FRUITIG

Tres Cigüeñas Verdejo Organic

Spanje | Vino de la Tierra Castilla | Verdejo

4,50

24

5,25

28

5,75

30,5

6,25

33

5,00

26,5

7,25

39

Deze wijn is opvallend fruitig en zeer fris met tonen van peer en specerijen.

Masi Pinot Grigio

Italië | Veneto | Pinot Grigio

Deze pinot grigio heeft een aantrekkelijke, verfrissende smaak met groene appels,

rijpe peren en amandelen, gevolgd door een lange, droge afdronk met wat mineralen.

AROMATISCH, KRUIDIG & INTENS

Ponga Sauvignon Blanc

Nieuw-Zeeland | Marlborough | Sauvignon Blanc

Een typische sauvignon blanc uit Marlborough, Nieuw-Zeeland: fris, tropisch en rijp.

Femmes au Jardin Viognier
Frankrijk | Pays d’Oc | Viognier

Deze viognier heeft een fruitige en krachtige neus met geuren van rijpe abrikoos en
witte perzik. De smaak is goed gebalanceerd tussen rijkdom en frisheid.

RIJK, VOL & ROND

Femmes au Jardin Chardonnay
Frankrijk | Pays d’Oc | Chardonnay

De neus van deze chardonnay is krachtig, citroenachtig en met een vleugje van
vanille en korianderzaad. De wijn geeft een mooie rond- en volheid met
aangename, aanhoudende volle aroma’s.

Bramìto della Sala Chardonnay
Italië | Umbrië | Chardonnay

De elegante en zachte smaak van deze wijn heeft een mooie balans,
een schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

Rode wijnen
ZACHT, FRUITGEDREVEN & SOEPEL

Gentry Merlot

Frankrijk | Languedoc | Merlot

4,50

24,5

5,25

28,5

5,25

28,5

5,25

28,5

6,25

34

7,50

40

Een elegante wijn, bomvol subtiele aroma’s van bloemen en rijpe kersen.
Een vleugje cacao maakt de wijn helemaal af.

Maison Didier Joubert Pinot Noir
Frankrijk | Languedoc | Pinot Noir

Een soepele pinot noir met veel fruitigheid. Gemaakt volgens ‘Nieuwe Wereldstijl’.

MEDIUM, KRUIDIG & VOL

Femmes au Jardin Cabertnet Sauvignon
Frankrijk | Pays d’Oc | Cabernet Sauvignon

Deze sauvignon heeft een krachtige en elegante aanzet in de mond met fruitige
en peperige tonen. Het is een goed gebalanceerde wijn met een volle afdronk.

Beronia Tempranillo

Spanje | Rioja | Tempranillo

Deze tempranillo heeft subtiele specerijen, tonen van vanille, kokosnoot en een
heerlijke mix van cacao en kersen.

STEVIG, HOUTGELAGERD & COMPLEX

Bodega Norton Malbec Reserva
Argentinië | Mendoza | Malbec

De smaak van de malbec is rond en vlezig. Deze wijn heeft een grote concentratie
en een goede structuur. De afdronk is harmonieus en lang.

Beronia Reserva

Spanje | Rioja | Graciano, Mazuelo, Tempranillo

Deze rioja heeft een elegante en goed gebalanceerde smaak met zijdezachte sensaties
waarin rijpe fruitaroma’s worden gecombineerd met mint, cacao en tabak.

