


Cajun kip  € 7,85
Augurk, cheddar cheese en chilimayonaise 

Gerookte zalm  € 7,85
Kappertjes, rode ui, gekookt ei en frisse balsamico 
dressing 

Kalfsrosbief  € 7,85
Kappertjes, pesto en Parmezaanse kaas 

Filet Americain  € 7,85
Eitje, uitje, kappertjes en mayonaise  

Carpaccio  € 7,85
Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola, 
 pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes. 

Gezond   € 7,50
tomaat, komkommer, ei en belegen kaas 

 

Ossenhaaspuntjes  € 9,85 
Taugé, paprika, ui, gegratineerd met cheddar cheese 

 

Warme brie  € 7,50 
Rucola, tomaat, komkommer besprenkeld met 
honing en pijnboompitten 

Tonijnsalade  € 7,50 
Rucola, kappertjes, ei, rode ui

Uitsmijter kaas  € 6,75
Met kaas   

 

Uitsmijter  € 7,00
Met fricandeau of bacon of ham  

 

Uitsmijter speciaal € 8,75
Met 3 gebakken eieren, ham, fricandeau en kaas 

 

Uitsmijter carpaccio  € 9,00
Met 2 gebakken eieren en carpaccio  

 

Omelet € 7,00
Met ham of kaas  

 

Boerenomelet € 7,25
Met verschillende groenten en ham  

 

Gehaktbal € 7,00
Huisgemaakte gehaktbal (uit de jus) met brood  
of friet.  

 

Twee kroketten € 7,00
2 Ambachtelijke kroketten met brood of friet  

 

Twaalfuurtje € 8,50 
3 Boterhammen met kaas, ham, een gebakken ei  
en kroket. 

 

Rundvleessalade € 7,50
Met diverse vleeswaren, ei, rauwkost en  
stokbrood.

VegEtarischE gerechten

Mexicaans stoofpotje  €11,95 
Met groenten, taco’s en gegratineerd met kaas  
  

Noodles  €11,95
Met champignons, groenten in een licht pikante 
woksaus   

Tosti kaas   € 2,35
 

Tosti ham/kaas  € 2,65
 

Tosti kaas/salami  € 2,65 
 

Tomatensoep  € 3,75 
 

Soep van de dag  € 3,75 
 

Broodje kruidenboter €3,95
 

 

Extra dip  € 1,30
Tapenade, aioli en kruidenboter   

 

Carpaccio  € 9,95
Dun gesneden ossenhaas, rucola, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise 

Vitello Pesto  € 8,50
Dun gesneden kalfshaas, kappertjes,  
zongedroogde tomaatjes en pestodressing

Trio van kroketjes  € 6,75
Kalfskroketje, kaaskroketje en garnalenkroketje  
op een bedje van rucola, met een mosterdip 

Champignons in knoflook €7,05
Met knoflookdip en stokbrood   

 

Mini pizza   € 8,85
Gerookte zalm, kruidencrème en balsamico  
dressing 

 

Gewokte gamba’s   €8,85
Op een bedje van sla, in licht pittige marinade  

 

Mini black Angus  €8,85

cheeseburger
Augurk, tomatenketchup, brioche broodje en 
cheddar cheese

Cajun kip salade  € 7,85
Gekruide kip, gevarieerde salade, ei, komkommer, 
tomaat en honing-mosterddressing

 

Biefstuksalade  €11,00
Gevarieerde sla, komkommer, tomaat,  
cashewnoten, stukjes ei en honing- mosterd- 
dressing 

 

Gebakken zalmsalade € 11,00
Gevarieerde sla, komkommer, tomaat, rode ui, 
cashewnoten en cocktailsaus

Warme geitenkaas € 11,00
Gevarieerde sla, komkommer, tomaat, stukjes ei 
en een knoflooksaus  

 

Salade Caprese € 11,00
Caprese met mozzarella, tomaat, pijnboompitten 
en pestodressing  

BROODJES
Oerbrood naar keuze (wit of bruin)

LUNCH

TOSTI

VOORGERECHTEN

SALADES

= Vegetarisch

Ossenhaaspuntjes  € 13,95
Met de keuze uit peperroomsaus, stroganoffsaus 
of champignonsaus     

Spareribs  €13,95  
Met knoflooksaus  

 

Mix saté (300 gr.)  €15,50  
2 Spiezen met ossenhaas, kip en varkenshaassaté, 
geserveerd met een sausplateau

Super carpaccio  €14,95 
Dun gesneden ossenhaas, met rucola, truffel- 
mayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 
  

Hollandse €13,75 
biefstuk (250 gr.) 
Met kruidenboter  

 

Varkenshaas  €12,95  
Met peperroomsaus  

 

Kip pizzaiola  €12,95 
Kipfilet met tomatensaus, Italiaanse kruiden en kaas 
  

Noodles  €12,75 
Met gamba’s en licht pikante woksaus  

 

Sliptong  €14,95 
3 Sliptongen in boter gebakken  

 

Kip in het pannetje  €11,50
Kippendijfilet met taugé, pindasaus en  
gebrande uitjes  

 

Gemarineerde  €14,95 
zalmfilet 
Met ravigottesaus  

 

Boerenkippetje  €11,95
Kip van de grill (500 gr.)  
Afgelakt met barbecuemarinade  

 

Gepaneerde schnitzel  €12,75 
Met champignonsaus  

 

Kabeljauwfilet  €14,95 
Met mosterd-dillesaus  

Saus voor erbij  € 1,00
Peperroomsaus, stroganoffsaus, champignonsaus, 
pindasaus     

Saus voor bij de friet € 0,50
Fritessaus, tomatenketchup, curry, appelmoes 

Naturel €5,50

Appel € 6,75 
 

Spek €6,75 
 

Kaas €6,75 
 

Ham € 6,75
 

Rozijnen € 6,75
 

Ham en kaas € 7,75 
 

Appel en rozijnen € 7,75
 

Ham, kaas, ui € 8,25

Ham, kaas, champignons € 8,25

Spek, kaas, rozijnen € 8,25

Spek, appel, rozijnen € 8,25
 

Spek, kaas, champignons, salami € 8,75
 

Spek, appel, kaas, rozijnen € 8,75

Varkenshaassaté speciaal €11,50 
Met gefrituurde uitjes, huzarensalade en friet  

 

Kop van jut  €9,75 
Gehaktbal met ham en kaas gegratineerd en friet 

 

Broodje hamburger  €7,75

“Het Keldertje” 
Met gebakken uien, champignons, ei en currysaus 

 

Draadjes van het vuur  €10,75 
Draadjesvlees met friet   

 

Loempia speciaal  €7,75 
Met pindasaus, piri piri saus, gebakken ham  
en ei  

 

Bordje friet of aardappels €2,50

Dame blance  €5,25
Vanille ijs met warme chocoladesaus 

 

IJscoupe “Het Keldertje”  €5,25 
3 Bollen vruchtenijs met slagroom  

 

Advocaatje leef je nog?  €5,50 
3 Bollen chocolade ijs met advocaat en slagroom

Donuts  €6,75  
2 Mini donuts met een bolletje bananenijs,  
aardbeiensaus en slagroom

Tropische coupe  €6,00 
2 Bollen kokosijs, bananenchips en slagroom  

Cookie dream  €6,00 
2 Bollen oreo ijs met Oreo koekjes en slagroom  

Kinderijsje  €3,75
2 Bollen ijs met slagroom

HOOFDGERECHTEN

SAUZEN

PANNENKOEKEN

OLDTIMERS

DESSERTS

Mexicaanse kipburger €10,75
Kippendijfilet met salsasaus, taco’s, sla en  
cheddar cheese 

Orientalburger  €10,75 
Angus burger met pindasaus, gebrande uitjes,  
sla en kroepoek  

 

Premium Angusburger  €10,75 
Met bacon, sla, cheddar cheese en barbecuesaus 

 

Zalmburger  €10,75
Zalmburger met komkommer, tomaat, sla en 
ravigotesaus  

 

Vegaburger  €10,75 
Vegetarische burger met komkommer, tomaat, sla, 
cheddar cheese en tomatenketchup 

BURGER INITIATIEF

Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappels  
of friet en rauwkostsalade.  

Heeft u een allergie? Meld het ons. Heeft u een gastric bypass operatie ondergaan ? 
Op vertoon van uw medische verklaring bereiden wij voor u aangepaste porties.



Coca Cola € 2,50

Coca Cola light € 2,50

Coca Cola zero € 2,50

Fuze ice tea € 2,50

Fuze ice tea green € 2,50

Chaudfontaine rood € 2,50

Chaudfontaine blauw € 2,50

Rivella € 2,50

Kinley tonic € 2,50

Kinley bitter lemon € 2,50

Fanta orange € 2,50

Fanta cassis € 2,50

Sprite lemon  € 2,50

Appelsap  € 2,50

Chocolademelk € 2,50

Fristi € 2,50

Kinderlimonade € 1,00

Verse jus d’orange, normaal € 3,00

Verse jus d’orange, groot € 3,50

Melk € 2,25

Fles Chaudfontaine rood € 5,25

Fles Chaudfontaine blauw € 5,25

Huiswijn rood € 3,50

Huiswijn wit droog € 3,50

Huiswijn rosé € 3,50

Huiswijn wit zoet € 3,50

Huiswijnen per fles € 17,50

Bitterballen, 8 stuks (Van Dobbe) € 4,50

Bittergarnituur gemengd, 8 stuks € 4,50

Vraag naar de mogelijkheden voor catering bij u op locatie, of een geheel verzorgd feest bij ons!

Koffie € 2,00

Cappuccino € 2,25

Espresso € 2,00

Dubbele espresso € 3,25

Koffie verkeerd € 2,25

Warme chocolade melk € 2,75
met slagroom + € 0,50

Latte machiatto € 2,25

Thee € 2,25

Verse munt thee € 2,75

Irish coffee € 5,25

Spanish coffee € 5,25

Italian coffee € 5,25

French coffee € 5,25

Kornuit vaasje € 2,55

Kornuit fluitje € 2,45

Kornuit pul € 5,00

Grolsch malt € 2,55

Texels Skuumkoppe € 3,65

Radler € 3,00

Radler malt € 3,00

Liefmans rosébier € 3,55

Heineken op fles € 2,55

‘t IJ Zatte, bier € 3,65

‘t IJ Natte, bier € 3,65

‘t IJ Wit, bier € 3,65

‘t IJ IPA, bier € 3,65

La chouffe (tap) € 3,25

Whisky scotch € 3,75

Cognac € 3,75

Jonge jenever € 2,55

Vieux € 2,55

Sherry medium € 2,95

Port rood € 2,95

Port wit € 2,95

Martini bianco € 2,95

Korenwijn € 3,55

Bacardi rum € 4,00

Bruine rum € 4,00

Advocaat € 3,00

Likeur 43 € 4,00

Amaretto € 4,00

Tia Maria € 4,00

Cointreau € 4,00

Grand Marnier € 4,00

Dom Benedictine € 4,00

Baileys € 4,00

FRISDRANKEN

WIJNEN

BITTERGARNITUUR

IETS TE VIEREN

BIEREN

STERKE DRANKEN

KOFFIE

KOFFIE speciaal

Bij onze verse bonenkofffie bieden wij de 
beroemde DUDOK appeltaart. Tegenwoordig 
is deze appelkruimeltaart haast nog bekender 
dan de gelijknamige naam van het Rotterdamse 
etablissement waar deze taart voor het eerst 
geserveerd werd.

KOFFIE met gebak

€ 4,50


