DESSERTS

DINER

Te bestellen van 17:00 tot 21:00

met spekjes, truffelmayonaise, rucola,
pittenmix en Parmezaanse kaas

12

12

Duet van gerookte zalm en heilbot

12

gevuld met truffel roomkaas, bulgur en tomaat

Burrata  

met zongedroogde tomaat, truffelolie en een crostini

Groene salade

met gegrilde sardines, olijven, paprika
en een crostini met limoenboter

Crème brûleé

8

Kaasplateau

12

met een bol vanille-ijs

Tartaar van bavette en gamba
met wasabi-mayonaise

8

met lobbige room

VOORGERECHTEN
Carpaccio van kogelbiefstuk

Chocolade moelleux

met verschillende kazen

Aardbeien Romanoff

8

Sorbet

8

klassiek aardbeiendessert
vers fruit met vanille-ijs, aardbeiensiroop en slagroom

Special coffee

Irish, France, Italian, Spanish

10

Bonbons voor bij de koffie

4

Espresso Martini

8

Kinderdessert

5

3 bonbons per persoon

12

Verse tomatensoep

6

Soep van het seizoen

6

7,5

een dessert cocktail
met spikkels

BORRELKAART
Te bestellen van 11:30 tot 21:00

HOOFDGERECHTEN

Borrelplank

17,50

LUNCH

Picanha steak

25

Bavette spies

22

Warme borrelplank

18

DINER

Sliptongen

18

Bitterballen

   6

BORREL

met chimichurri

met gegrilde ananas
met remouladesaus en citroen

met een zalm wrap, serranoham wrap, nootjes, brood
met aioli, fuet, oude Rotterdamse kaas, truffel salami en olijven
met bitterballen, gemengd bittergarnituur,
kaasstengels, falafel en calamari
met mosterd

Zeebaars

18

Gemengd bittergarnituur

6

Spareribs

20

Falafel  

6

Kipsaté

16

Kaasstengels  

6

Burger de Krom

16                                 

Gefrituurde calamari

8

Serranoham

7

Olijven
Brood met smeersels  

4
5

Portie friet

4

Nootjes  

3

met een salsa van tomaat, koriander, limoen, ui en knoflook
met knoflook- en chilisaus
met satésaus, kroepoek en gedroogde uitjes
met bacon, ui, tomaat en truffelmayonaise

Mexicaanse burger  

16

Camembert uit de oven

15

met guacamole, tomatensalsa en nacho chips

met een crostini en een frisse salade

Pasta Pesto

met Italiaanse groenten en Pecorino

15

met mayonaise en curry
met chilisaus
met chilisaus

met knoflooksaus en citroen
met truffelolie

met mayonaise

LUNCH

AANRADERS

Te bestellen van 11:30 tot 16:00

Twaalf uurtje

12

Club sandwich

11

Kroketten met brood

10

Groentekroketten met brood  

10

soep, broodje gebakken ei,
carpaccio en bitterbal

BROODJES
Carpaccio       

op een flatbread met rucola, pijnboompitten,
spekjes, Parmezaanse kaas en truffelsaus

Gerookte zalm

op een meergranen baguette
met eiersalade en lente-ui

Pikante kip        

op een flatbread met roergebakken kipfilet,
champignons, ui en pikante saus

Gegrilde Bavette

op een flatbread met grove mosterdsaus

Klassiek broodje gezond

op een meergranen baguette met ham, kaas,
tomaat, komkommer en ei

11                                                            

12

12

12
10

10

op Italian pita bread

Uitsmijter de Krom

11

Uitsmijter Carpaccio

10

Uitsmijter Ham, kaas of spek

10

DESSERTS

Eiersalade

Tosti ham/kaas

2 groentekroketten met wit- of bruinbrood
met mosterd

met pijnboompitten en Parmezaanse kaas

11

op een meergranen baguette
met sla, komkommer en tomaat

2 rundvleeskroketten met wit- of bruinbrood
met mosterd

met spek, ham, salami, kaas, komkommer,
tomaat, augurk, ketchup en pizzakruiden

Falafel

op een flatbread met tzatziki

met gerookte zalm, gegrilde kipfilet,
truffelsaus en chips

8

Aardbeien Romanoff

8

Sorbet

8

klassiek aardbeiendessert
vers fruit met vanille-ijs,
aardbeiensiroop en slagroom

Kinderdessert
met spikkels

5

Te bestellen van 11:30 tot 21:00

SALADES
Vis       

16

Carpaccio      

12

Geitenkaas

12

met verschillende vissoorten, tomaat,
komkommer, ui, kappertjes en cocktailsaus

met pijnboompitten, rode ui,
spekjes, Parmezaanse kaas en truffelsaus

met honing en walnoten

KINDERMENU S
I

Te bestellen tot 12 jaar

Kipnuggets                                              

8

Frikandel

8

Bitterballen

8

Pasta bolognese

8

met friet en appelmoes

met friet en appelmoes

SOEPEN
Tomatensoep  

6

Soep van het Seizoen

6

met friet en appelmoes

