
 
 
 
 

-To share-  
 
Brood       5 
met kruidenboter 
 
Bruschetta’s       8 
met tomaat, en mozzarella 
 
Spaanse ham               8 
 
 

        -Voorgerechten- 
 

Carpaccio van kogelbiefstuk            12 
met spekjes, truffelmayonaise, rucola, pittenmix 
en Parmezaanse kaas 
 
Langzaam gegaard buikspek  12 
met een Japanse salade en zoet zure saus 
 
Wrap met Serranoham   11 
gevuld met truffel roomkaas, bulgur en tomaat 
 
Ceviche van heilbot   12 
met limoen, koriander, rode peper en bieslook  
       
Koud gerookte zalm   14 
met frisse sla en remouladesaus 
   
Groentenloempia’s              12 
met soja mayonaise 
 
Verse tomatensoep            5,5 
 
Soep van het seizoen             5,5 

Dinerkaart 



 
 
 
 

-Vlees- 
 
Huisgemaakte spareribs               20  
met knoflook- en chilisaus 
 
Maïskip              18 
in z’n geheel, van de Green Egg met verse 
appelcompote 
 
Tournedos               25 
met een saus van kalfsjus, whisky, honing en 
rozemarijn     
  
Langzaam gegaarde kalfs shortrib     25 
gegrild op de Green Egg met Texaanse saus en 
gepofte knoflook 
 
Ierse biefstuk              20 
met een roomsaus, bosui en groene peper 
   
De Krom classic burger              16                                  
met bacon, ui, tomaat en truffelmayonaise 
 
 

      -Vis- 

Zalmforel filet    20 
omwikkeld met katenspek en een witte wijn 
serehsaus 
 
Wijting filet                         20 
met een kruidenkorst uit de oven 
  
Gebakken skrei                  20 
met een pikante Provençaalse tomatensaus 
 
Tijgergarnalen               18 
In knoflookolie gebakken met bosui en 
padronpeper 
 

-Vlees vervangers- 
Souffle van halloumi   14 
met een crème van mosterd, balsamico en rode 
biet  
 
Ravioli ’s                 14 
met kaas/truffelsaus 
 
Mexicaanse groenten burger            16 
met guacamole, tomatensalsa en nacho chips  
 

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

Hoofdgerechten 



 
 
 
 

-Maaltijdsalades- 
 

Gamba’s               12 
met avocado, komkommer en pittige mayonaise 
 
Drie soorten vis                    16                                                  
met Noorse garnalen, gerookte zalm, makreel, 
frisse pluksla, tomaat, komkommer, ui, kappertjes 
en cocktailsaus    
 
Carpaccio                    12                                                                  
met pittenmix, rode ui, spekjes, frisse pluksla en 
truffelsaus  
 
Caesar                12 
met gegrilde kipfilet, Romeinse sla, tomaat, 
pittenmix, 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- 
 
Sinaasappel yoghurtijs   8 
met hangop en Licor 43     
 
Gemarineerde ananas     8 
met Black Hawaïijs en slagroom 
 
Taartje van spekkoek     8 
met pistache ijs en een chocolade Kaluha saus  
        
Rode bosvruchten bavarois    8 
met chococrisp   
 
Lekkernijen voor bij de koffie    6 
plankje met brownie, macaron, bonbon en crème 
karamel     
 
Kinderdessert                6  
ijs met spikkels                                                        
 


