
  

DE COLONEL – LUNCHKAART 
 

 

v = vegetarisch 
v* = kan vegetarisch 

Broodje Carpaccio   10 
Malse runderlende, pijnboompitjes, 
cornichons, Parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise 

Broodje Zalm   9 
Gerookte zalm, mosterd, dille, citrus 

Broodje Italia   9 
Italiaanse bol met lauwwarme brie en salami 
Tipo Romana 

 

Salade Greek Style (v)   11 
Tomaat, feta, olijf en tzatziki 

Salade Beef   13 
Lauwwarme ossenhaas met peer en 
gorgonzola en een dressing van balsamico 

Salade de la mer   14 
Een frisse salade met zalm, gamba, kabeljauw 
en cocktailsaus  

 

Soep van de dag   8 
Vraag ernaar bij ons team! 

Rode curry kokos soep (v*)   8 
Supplement gamba’s +3 

 

VOOR DE KLEINTJES 

Pannenkoek   6 
Met poedersuiker of stroop 

Fish and Chips   9 
Kabeljauw in een krokant jasje met friet en 
chips 

Pizza   7 
2 kleine pizza’s Margarita en Salami 

Brood plankje   6 
Keuze uit chocopasta, pindakaas of jam 

Fries & Fingerfood   7 
Friet met snacks 

12-uurtje   10 
Soep naar keuze, een Van Dobben kroket (v*) 
met brood en een belegd broodje 

Carpaccio   11 
Malse runderlende, pijnboompitjes, 
cornichons, Parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise 

Uitsmijter   10 
Keuze uit of een combinatie van ham, kaas, 
spek en ui 

Saté   18 
Malse saté van kippendij, atjar, casave, sambal 
en keuze uit brood of friet van Friethoes 

Burger   16 
Burger met een krokante uiennestje, tomaat, 
huisgemaakte baconjam en kerriemayonaise 

Van Dobben (v*)   9 
2 Van Dobben kroketten met brood of friet 
van Friethoes 

 

BORRELHAPPEN 

Fingerfood   7 
- Bitterballen Van Dobben 
- Crispy Fried Chicken 
- Kaasstengels 
- Vlammetjes 
- Mini frikandellen 
- Loempia vega (medium sized) 
- Torpedo’s (garnalen met een krokant jasje) 

Fingerfood Mix   7 
Een gemixt assortiment van 8 stuks 
fingerfood.  

Yakatori spiesjes   8 
6 heerlijke sticky kipspiesjes en lente-ui 

Oerhollands plankje   12 
Jonge en oude kaas, serranoham, gedroogde 
worst en dips 

Fish & Chips   8 
Kabeljauw in een krokant jasje van bierbeslag 
(0.0%) 



 
  

DE COLONEL - DINERKAART 
 

 

v = vegetarisch 
v* = kan vegetarisch 
 

Carpaccio   12 
Malse runderlende, pijnboompitjes, 
cornichons, Parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise 

Steak Tartaar   12 
Handgesneden tartaar van ossenhaas, Asian 
style 

Zalm   11 
Gerookte zalm 

 

Salade Caesar   12 
Gerookte kip, spek, ei, Parmezaanse kaas en 
een dressing van ansjovis 

Salade beef   13 
Lauwwarme ossenhaas met peer en 
gorgonzola en een dressing van balsamico 

Salade de la mer   14 
Een frisse salade met zalm, gamba, kabeljauw 
en cocktailsaus 

 

 

Soep van de dag   8 
Vraag ernaar bij ons team! 

Rode curry kokos soep (v*)   8 
Supplement gamba’s +3 

 

 

 

 

 

 

Saté   18 
Malse saté van kippendij, atjar, casave, sambal 
en keuze uit brood of friet van Friethoes 

Burger   16 
Burger met een krokante uiennestje, tomaat, 
cornichons, huisgemaakte baconjam en 
kerriemayonaise 

Fish & Chips   17 
Kabeljauw in een krokant jasje van bierbeslag 
(0.0%)  

Chef’s Special   (dagprijs) 
Een wisselend gerecht van onze Chef: lekker! 

Tournedos   25 
Gebakken of gegrild, met groente van het 
seizoen en friet van Friethoes 

Pasta (v)   15 
Verse tagliatelle met tomaat, courgette, feta 
en basilicum 

 

DESSERT 

Dame Blanche   8 
Vanille ijs, chocoladesaus en slagroom 

Dame Noir   8 
Chocolade ijs, vanillesaus en slagroom 

Kaasplankje   14 
Een assortiment van verschillende kazen van 
Peterse met appelstroop, druifjes en honey 
roasted pecannoten 

A Taste of Chocolate   9 
Een dessert geïnspireerd door chocolade, 
chocolade en chocolade 

 
3-GANGEN VERRASSINGSMENU   29 

 


