
BORRELKAART 
Te bestellen van 11:30 tot 21:00 

Het genietmomentje 22,50
met nootjes, brood met aioli, fuet, oude Rotterdamsche
kaas, chorizo, tortilla, olijven, humus, gamba’s, inktvis,
bitterballen en kaasstengels

Bitterballen	 			6,00
met mosterd

Gemengd	bittergarnituur	 	6,00
met mayonaise en curry

Vlammetjes	 		6,00
met chilisaus

Kaasstengels			 	6,00
met chilisaus

Kaas	&	worst	 8,00
oude Rotterdamsche kaas en huis gegrilde worst
met mosterd

Bruisende	gamba’s		 10,00
met knoflook, rode peper, bosui en brood

Olijven		 4,00
Brood	met	smeersels			 5,00
Portie	friet	 	4,00
met mayonaise

Nootjes   3,00

DINER Te bestellen van 17:00 tot 21:00

VOORGERECHTEN

Carpaccio	van	kogelbiefstuk	 12,00
met spekjes, truffelmayonaise, rucola, 
pittenmix en Parmezaanse kaas
Huis	gegrilde	rosbief	 12,00
met gamba’s, mango chutney en yuzu mayonaise 
Ossenhaaspuntjes	 14,00
met knoflookchips, ui, shiitake en soja
Avocado	en	Hollandse	garnalen	 14,00
met wasabimayonaise 
Bonito	tonijn	 14,00 
ceviche bereid met limoen en rode peper  
Verse	pijlstaart	inktvis	 14,00
gewokt met knoflook, peper en een salade van rozeval aardappel
Huisgemaakte	loempia	 11,00
met bospaddenstoelen en balsamico creme
Quiche	van	ricotta	en	spinazie		 											11,00
met een frisse salade 
Soto		 8,00
Indonesische soep met kip, ei, rijst, witte kool en pinda’s
Soep	van	het	seizoen		 6,00

HOOFDGERECHTEN

Lamsrack	 	22,00
met chimichurri en mint
Mixed	grill		 	25,00
met ribeye, lamsrack en kip
Tournedos	de	Krom	 25,00
met spek, ui en champignons
Spareribs		 				20,00 
met knoflook- en chilisaus
Kipsaté		 16,00
met satésaus en cassave kroepoek
Burger	De	Krom	 16,00                                 
met ui, tomaat en tandoori mayonaise
Meat	of	the	day		 -	
vraag naar het vleesgerecht van de dag
Catch	of	the	day		 -
vraag naar het visgerecht van de dag
Zeetong  30,00
met citroen 
Pasta	Gamba’s	 18,00
met padrón peper, shiitake en kreeftensaus
Coeur	de	Boeuf			 15,00
gevulde tomaat met mozzarella en verse basilicum
Rode	biet	burger			 15,00
met ui, tomaat, komkommer en tomatensla 
Pasta	verse	groenten		 15,00
met knoflook, peterselie en Parmezaanse kaas

 

LUNCH

DINER

BORREL

DESSERTS

Gemarineerde	ananas	 10,00 
met kokosnoot roomijs 
Soep	van	roodfruit		 8,00
met frambozen sorbet
Kaasplateau	 12,00
met verschillende kazen
Wentelteefjes	van	suikerbrood	 	8,00
met cassis sorbetijs 
Trifle	 8,00
met mascarpone, rood fruit en chocola
Special	coffee	 7,50
Irish, France, Italian, Spanish
Bonbons	voor	bij	de	koffie		 4,00
3 bonbons per persoon 
Espresso	Martini	 8,00
dessert cocktail



LUNCH 
Te bestellen van 11:30 tot 16:00

keuze	uit	witte	of	bruine	desembol

Carpaccio								 11,00																																																												
met rucola, pijnboompitten, 
spekjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Jonge	geitenkaas		 10,00
met uienconfijt 

Warme	beenham		 11,00
met honingmosterdsaus

keuze	uit	wit	of	bruin	boerenbrood

Sandwich	kip		 12,00
met gegrilde groenten en humus

Sandwich	brie		 12,00
met gegrilde groenten en tandoori mayonaise

Sandwich	zalm		 12,00
met gegrilde groenten en roomkaas

Kroketten	met	brood	 10,00
2 rundvleeskroketten met grove mosterdmayonaise

Groentekroketten	met	brood			 10,00
2 groentekroketten met grove mosterdmayonaise

Kipdöner	pita		 11,00
op een pita broodje met knoflook en sambalsaus

Uitsmijter	De	Krom		 12,00
met spek, ham, salami, kaas, komkommer, 
tomaat, augurk, ketchup en pizzakruiden   

Uitsmijter	rosbief		 11,00
gegrild op de Big Green Egg 

Uitsmijter	kaas			 10,00

Omelet	De	Krom	 11,00
met chorizo, ui en aardappel

SOEPEN

Soto			 10,00
Indonesische maaltijdsoep met kip, ei,
rijst, witte kool en pinda’s

Soep	van	het	seizoen	 6,00

WARME LUNCHGERECHTEN 

Smash	burger	 16,00
met gebakken ei en kaas

Hollandse	biefstuk		 20,00
met jus en keuze uit brood of friet

Zeetong  30,00
geserveerd met friet

DESSERTS

Trifle		 8,00
met mascarpone, rood fruit en chocolade

Sorbet	 8,00
met rood fruit, ananas en sorbetijs

Churros	 8,00
met kaneelsuiker en bueno-ijs

Te bestellen van 11:30 tot 21:00 

SALADES

Tonijn	salade		 								14,00                                                 
met parmaham en een pittige mayonaise 

Carpaccio							 12,00                                                                 
met pijnboompitten, rode ui,
spekjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Griekse	salade			 12,00
met feta, olijven en rode ui

KINDERMENU
I

S

Te bestellen tot 12 jaar

Kipschnitzel																																													 8,00 
met friet en appelmoes   
 
Pizza	margherita																																										 8,00   

Gamba’s		 8,00  
met friet en dipsaus  

Pasta	Bolognese			 8,00

Churros		 5,00
met kaneelsuiker en bueno-ijs


