
 
 
 
 

-To share-  
 
Brood       5 
met kruidenboter 
 
Bruschetta’s       8 
met tomaat, en mozzarella 
 
Antipasti de Krom              11 
Italiaanse droge worst, mortadella, Spaanse ham, 
truffelsalami, manchego en een vijgencompote  
 

        -Voorgerechten- 
 

Carpaccio van kogelbiefstuk            12 
met chimichurri mayonaise, rucola, spekjes, 
croutons en Parmezaanse kaas  
 
Paté en croute              12 
met cranberry compote 
 
Hollandse garnalen             14 
met ijsbergsla, avocado, tomaat en Japanse 
furikake      
    
Gerookte zalm              14 
met knoflooktoast en mierikswortel mayonaise 
   
Groentenloempia’s              12 
met soja mayonaise 
 
Verse tomatensoep            5,5 
 
Soep van het seizoen             5,5 

Dinerkaart 



 
 
 
 

-Vlees- 
Kipsaté spies              16       
met gebakken uitjes, kroepoek en satésaus                                                       
 
Tournedos De Krom              25 
met spek, ui en gebakken champignons  
 
Huisgemaakte spareribs               20  
met knoflook- en chilisaus    
    
Entrecote 300gr               25 
met sjalotten saus 
 
Confit de canard              20 
klassieke gekonfijte eendenborst 
 
Hollandse biefstuk             20 
met een bospaddenstoelen truffelsaus 
 
Krokante Sukade              20 
langzaam gegaard met een saus van ingekookte 
balsamicoazijn en kalfsjus  
   
Amerikaanse burger                              16                                  
met pickle relish, kaas, bacon, tomaat en 
uienringen 
 

      -Vis- 

Zeetong                30 
in roomboter gebakken  
 
Gebakken zalmfilet             20 
met Hollandaise dillesaus 
  
Dorade filet                   20 
met een wittewijnsaus en grove mosterd  
 
Scampi spies               18 
met pittige tomatensaus 
 

Hoofdgerechten 

-Vlees vervangers- 
Pasta pomodori               14 
met italiaanse tomatensaus en groenten 
 
Ravioli ’s                 14 
met ricotta, spinazie, kaassaus en rucola 
 
Mexicaanse groenten burger            16 
met guacamole, tomatensalsa en nacho chips  
 

Bijgerechten            3,5 
-Salade  
-Warme groente  
-Extra friet 



 
 
 
 

-Maaltijdsalades- 
 

Gamba’s               12 
met avocado, komkommer en pittige mayonaise 
 
Drie soorten vis                    16                                                  
met Noorse garnalen, gerookte zalm, paling, 
frisse pluksla, tomaat, komkommer, ui,  
kappertjes en cocktailsaus    
 
Carpaccio                    12                                                                  
met pijnboompitten, rode ui, spekjes, frisse 
pluksla en truffelsaus  
 
Caesar                12 
met gegrilde kipfilet, Romeinse sla, tomaat, 
pijnboompitten, kaas, croutons en caesardressing 
 

-Kidsboxen- 
met een cadeautje 

Kipnuggets                                                8  
met friet en appelmoes    
 
Frikandel                                             8 
met friet en appelmoes    
 
Bitterballen                 8   
met friet en appelmoes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kindermenu’s zijn te bestellen tot 12 jaar 



 
 
 
 

   -Desserts- 
 
IJsmacaron       8 
met pistache       
 
Amerena-kers Pana cotta    8 
 
Huisgemaakte tarte tatin    8 
met vanille-ijs en slagroom 
        
Sorbet        8 
met aardbeien sorbetijs  
 
Dame blanche      6 
vanille-ijs met warme chocoladesaus   
 
Koffie lekkernijen      6 
plankje met brownie, macaron, bonbon en crème 
karamel     
 
Kinderdessert                6  
ijs met spikkels                                                        
 


