
Pompoen-wortelsoep                        
Gember, kruidenroom en geserveerd met brood (v)

Tom Kha Kung                   
Gamba, bosui, croutons en geserveerd met brood 

Carpaccio van rund                
Truffelmayonaise, tuinkers, Rotterdamse oude kaas, 
ingelegde rode ui, krokante tuinbonen en rucola

Bawykov zalm             
Mayonaise van wasabi, komkommer, papadum en 
avocado

Gerookte paling
Getoast brioche brood, tomatenjam en 
kruiden creme fraiche 

Steak tartaar                                
Piccalilly mayonaise, Amsterdamse uitjes, kwartelei, 
getoast brioche 

Tarte tatin                
Van rode ui, tomaat en blauwe kaas met aceto 
balsamicodressing en pistache (v)                                         

Gewokte gamba’s                  
In knoflookolie, chiliflakes en geserveerd met brood 
om lekker te dippen.

De plateau van de chef           
Vanaf 2 personen, met voorgerechten samengesteld 
door de chef. 

Diner Dinsdag t/m Zondag
Van 17:00 tot 22:00

- De bajesgast - 
Gnocchi                 
Bospaddenstoelen, Rotterdamse oude kaas, tuinkers, 
rucola en truffelroomsaus (v)

Pulled mushroom    
Wrap, avocado, barbecuesaus, rode ui en gemengde 
groenten (v)

Sate v/d haas      
Ingelegde rode ui, kroepoek, satesaus en seroendeng 

Spareribs    
Knoflooksaus en gelakt met Raadhuyslak 

Raadhuysburger     
Rundergehakt, cheddar, gebakken ei. gefrituurde 
uienringen, romeinse sla, bacon, tomaat en 
barbecuesaus 

Buikspek     
Gelakt met hoisin, gebakken uitjes, zwarte sesam en 
bosui 

Gemarineerde kipfilet                                  
Malse kipfilet gevuld met mozzarella, gemengde 
groenten en champignonsaus  

- De raad heeft beslist! -
Varkenshaas                         
Gebakken spek, bospaddenstoelen en gemengde 
groenten. Keuze uit champignonsaus, pepersaus of 
chimichurri

Ladysteak                              
160 gram en gemengde groenten. 
Keuze uit champignonsaus, pepersaus of chimichurri

Flat iron steak                       
200 gram en gemengde groenten. 
Keuze uit champignonsaus, pepersaus of chimichurri

Bavette                              
200 gram en gemengde groenten. 
Keuze uit champignonsaus, pepersaus of chimichurri

Tournedos                  
Van Hollandse rund, rosti, zoete aardappelpuree, 
seizoensgroenten en truffeljus 

- Waterschappen - 
Zalmfilet                              
Groene asperge, wakame en bearnaise saus.  

Gebakken zeebaarsfilet                          
Antiboise, zeekraal, wakame, parelgort en krokante rijst 

Gebakken zeewolf                          
Groene asperge, bospeen, zoete aardappelpuree en 
bearnaisesaus 

Twisterfriet                           
Zoete aardappelfriet              
Gemengde salade                     
Extra boerenfriet                       
Nacho’s                                      
Rode ui, kaas, guacamole, salsa en zure room

Broodplankje                              
Pestomayonaise en tapenade 

Alle hoofgerechten worden geserveerd met              
boerenfriet, alle salades worden geserveerd met brood

- De plantsoenendienst - 
Gerookte zalmsalade                   
Mosterd-dilledressing, avocado, kappertjes, rode ui en 
gepofte rijst 

Geitenkaassalade    
Gepocheerde peer, cranberry compote, 
granaatappelpitjes, pecannoot en 
framboos-cranberrydressing  

Carpacciosalade       
Truffelmayonaise, Rotterdamse oude kaas, ingelegde 
rode ui, krokante tuinbonen en rucola 

Gegrilde groentensalade    
Vadouvandressing, cherrytomaat, tuinkers, ingelegde 
rode ui en pistache 

Voorgerechten

Belastingen

Hoofdgerechten

Heb je een allergie of dieetwens? 
Meld het ons!
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