
Lunch Dinsdag t/m Zondag
Van 11:30 tot 17:00

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

Tom Kha Kung                   
Gamba, bosui, croutons en geserveerd met brood
 
- Ambtenarenpauze -
Gnocchi                                 
Met bospaddenstoelen, Rotterdamse oude kaas, 
tuinkers, rucola en truffelroomsaus 

Sate v/d haas                           
Ingelegde rode ui, kroepoek, satesaus en seroendeng
Keuze uit brood of friet 

Spareribs                    
Knoflooksaus en gelakt met Raadhuyslak 

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

Zalmfilet                             
Groene asperge, wakame, cherrytomaat en 
bearnaisesaus 

Gewokte gamba’s          €12,75/€25,50  
In knoflookolie, chiliflakes en geserveerd met brood 
om lekker te dippen. Keuze uit 6 of 12 stuks. 

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

Gerookte zalm                     
Mosterd-dilledressing, avocado, kappertjes, rode ui 
en gemengde salade 
   
Geitenkaas                              
Walnoot, honing,  granaatappelpitjes, 
cranberry, franse vinaigrette en gemengde salade

Beenham             
Gebakken beenham, paddenstoelen, bosui en 
honing-mosterddressing 

Pittige kip             
Kipfilet, rode ui, bosui, gefrituurde uitjes en pittige 
saus 

Uitsmijters 
Uitsmijter naturel (v)                                               
Uitsmijter ham            
Uitsmijter kaas (v)            
Uitsmijter bacon            
Uitsmijter ham, kaas, bacon                                 

Club kip                 
Zongedroogde tomatenmayonaise, sla, tomaat, 
komkommer, bacon, ei en rode ui 

Club gerookte zalm            
Honing-mosterddressing, sla, tomaat, komkommer, 
ei en rode ui  

Croque monsieur         
Ham, kaas, bechamel en cheddar
 
Croque madame        
Ham, kaas, bechamel, cheddar en een spiegelei

Runderkroketten         
Twee kroketten op brood en mosterd

Groentenkroketten            
Twee kroketten op brood en tomatenrelish (v) 

Wrap gerookte zalm              
Avocado, rode ui, kappertjes, krokante tuinbonen, 
salade en pestomayonaise 

Wrap gerookte kip                
Gemengde salade, krokante tuinbonen, ingelegde 
rode ui, kerriemayonaise en zongedroogde tomaat  

Wrap pulled mushroom          
Avocado, barbecuesaus, rode ui en gemengde 
salade (v)

Twisterfriet                           
Zoete aardappelfriet               
Gemengde groene salade           
Broodplankje                               
Boerenfriet                                
Nacho’s 

Heb je een allergie of dieetwens? 
Meld het ons!

Warme gerechten  

Belastingen

Gerookte zalmsalade                 
Met mosterd-dilledressing, avocado, kappertjes, rode 
ui en gepofte rijst  

Geitenkaassalade   
Met gepocheerde peer, cranberry compote, 
granaatappelpitjes, pecannoot, cherrytomaat en 
framboos-cranberrydressing

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

Gegrilde groentensalade    
Met vadouvandressing, cherrytomaat, tuinkers, 
ingelegde rode ui en pistache 

Alle salades worden geserveerd met brood. 
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