DE COLONEL – LUNCHKAART
Broodje Carpaccio 11
Dungesneden malse runderlende, cornichon,
pijnboompitten, parmezaan en
truffelmayonaise
Broodje zalm 11
Gerookte gravad lax, kappertjes, cornichon en
kruidenmayonaise
Broodje warme ham 10
Warme achterham, gebakken ui, champignons
en satésaus

Salade geitenkaas 12
Frisse salade met lauwwarme geitenkaas,
walnoten en honing
Salade aubergine (v) 10
Een vegetarische salade met oosterse
aubergine, paprika en humus
Salade de la mer 14
Een frisse salade met zalm, gamba, kabeljauw
en cocktailsaus

12-uurtje 10
Soep naar keuze, een Van Dobben kroket (v*)
met brood en een belegd broodje
Uitsmijter 10
Keuze uit of een combinatie van ham, kaas,
spek en ui
Saté 19
Een royale spies met keuze uit varken of kip,
cassave, sambal, satésaus en keuze uit brood
of friet
Burger 18
Burger met friet, een krokante uiennestje,
tomaat, baconjam en kerriemayonaise
Avocadoburger (v) 17
Een veganistische knapperige avocadoburger
met friet, sla tomaat, kaas (vegan) en
guacamole
Van Dobben (v*) 9
2 Van Dobben kroketten met brood of friet

VOOR DE KLEINTJES
Soep van het moment 8
Chef’s keuze

Pannenkoek 7
Met poedersuiker of stroop

Rode curry kokos soep (v*) 8
Een romige soep met lente-ui, taugé en
tomaat
Supplement gamba’s +3

Fish and Chips 9
Kabeljauw in een krokant jasje met friet en
chips
Pizza 8
2 kleine pizza’s (piccolootjes)
Brood plankje 6
Keuze uit chocopasta, pindakaas of jam
Snackcorner 8
Friet met snacks (keuze uit kroket,
bitterballen, crispy chicken of mini
frikandellen)

v = vegetarisch
v* = kan vegetarisch

DE COLONEL - DINERKAART
Carpaccio 13
Malse runderlende, pijnboompitjes,
cornichons, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise
Carpaccio (v) 11
Carpaccio van tomaat, parmezaan, basilicum
en een dressing van balsamico en olijfolie

Saté 19
Een royale spies met keuze uit varken of kip,
cassave, sambal, satésaus en friet
Burger 18
Burger met friet, een krokante uiennestje,
tomaat, baconjam en kerriemayonaise

Geitenkaas 12
Romige geitenkaas, granny smith, walnoten en
honing

Avocadoburger (v) 17
Een veganistische knapperige avocadoburger
met friet, sla tomaat, kaas (vegan) en
guacamole

Trio van zalm 12
Drie verschillende bereidingen van zalm met
avocado en structuren van komkommer

Fish & Chips 18
Kabeljauw in een krokant jasje van bierbeslag
(0.0%) met friet

Pannetje gamba’s 12
Gamba’s gebakken in knoflook, brood met
chili boter

Moussaka (v) 17
Een Grieks gerecht met courgette, tomaat, ui,
paprika, aardappel en gegratineerde
geitenkaas

Salade geitenkaas 12
Frisse salade met lauwwarme geitenkaas,
walnoten en honing
Salade aubergine (v) 10
Een vegetarische salade met oosterse
aubergine, paprika en humus
Salade de la mer 14
Een frisse salade met zalm, gamba, kabeljauw
en cocktailsaus

Chef’s Special (dagprijs)
Een wisselend gerecht van onze Chef: lekker!
Rib-eye 22
Gegrilde Rib-eye met groente, friet,
kruidenboter en jus
Lasagna 17
Verse pasta, gehakt, fijne groente, bechamel,
parmezaanse kaas

DESSERT
Soep van het moment 8
Chef’s keuze
Rode curry soep (v*) 8
Romige soep van rode curry en kokos
Supplement gamba’s +3

Kaasplankje 14
Een assortiment van verschillende kazen van
Peterse met kletzenbrood, druifjes en honey
roasted pecannoten
A Taste of Chocolate 10
Een dessert geïnspireerd door chocolade,
chocolade en chocolade
Friandises 7
Diverse zoete lekkernijen (heerlijke afsluiter
met een special koffie +5)

v = vegetarisch
v* = kan vegetarisch

