
(2 personen)

Scan QR code voor 
allergenenkaart

^starters*
Tomatensoep   7,00 
huisgemaakt, geserveerd met brood en roomboter

Soep van de chef   7,00 
Geserveerd met brood en roomboter 

Bruschetta (per stuk)            
Gegrild broodje met knoflookolie, keuze uit:
 

Tomate  6,95 
met serranoham, tomaten en Parmezaanse kaas  
Gamba's   7,95  
met mascarpone en basilicum  
Champiñones         6,95 
met knoflookchampignons en Parmezaanse kaas  
Carpaccio  7,95 
met kappertjes, Parmezaanse kaas, truffelmayo  
en pittenmix 

Carpaccio  10,50  
met truffelmayo, kappertjes, Parmezaanse kaas, 
pittenmix en rucola 

Gamba's (6 of 12 stuks)  10,95   17,50  
pittige gamba’s met champignons in  
knoflookolie, geserveerd met brood 

Nacho's (1 of 2 pers.)  7,95   11,95  
tortillachips uit de oven belegd met roomkaas, 
guacamole, gehakt, ui, tomaat, chilisaus en cheddarkaas

Broodplankje  8,25 
witte en bruine bol met aioli, kruidenkaas en 
tapenade van onze chef.

Gevulde champignons   8,50 
met gekruid gehakt en cheddarkaas 

à¹main¹courses¹á
Sate van de haas  16,50 
2 spiezen geserveerd met satésaus, atjar en 
kroepoek
  
Spareribs  17,95 
huis gemarineerd, keuze uit zoet, BBQ of piri piri
 
Bali kip  15,25  
onze specialiteit! Malse kipdijfilet in  
een lichtpittige, Indische marinade    
Kippetje  m  12,95  L  16,95  XL 19,50 
onze specialiteit! Kipdelen met piri-piri olie of met 
ouderwetse kipkruiden

  

Diamant Medaillons   19,95  
diamanthaas met gegrilde groente en  
honing-tijm jus

Best of both worlds   18,95 
malse kippedijen met spicy mangosaus en 
knoflookgamba’s

Penne arrabbiata   14,50 
pasta gerecht met huisgemaakte pikante 
tomatensaus en Parmezaanse kaas

 
Gegrilde Zalm   20,95 
met romige tagliatelle, spinazie en champignons

Bovenstaande gerechten worden  
geserveerd zonder friet.

 

   

Sharing uno  26,50 
Nacho's, 2 mini crispy baconburgers, patatas 
bravas, knoflook gamba's, bruchetta carpaccio  

Sharing dos   26,50  
Nacho's, 2 mini truffelburgers, zoete aardappelfriet, 
piri kipvleugels, bruchetta carpaccio 

 

 
Bovenstaande gerechten worden 

geserveerd met oer Hollandse frites, saus 
naar keuze en een huisgemaakte coleslaw.

¼salads½

Bereid in onze houtskooloven.

Trek in één van onze  
beroemde burgerz? >>

Geitenkaas  14,50 
met gemarineerde ui, dadels, appel, balsamico, 
honing en hazelnootcrunch 
Gamba's   15,50 
met paprika, komkommer, rode ui, gemarineerde 
gamba's, chillisaus en geroosterde sesam 
Kip   15,50  
met tomaat, komkommer, ei, gebakken kipreepjes, 
champignons, taugé, pittenmix en honing-mosterd 
dressing 
Vissalade  17,95 
met zalm, paling, gamba's, gemarineerde ui, 
kappertjes en een huisgemaakte vissaus 
Carpaccio   15,50 
met truffelmayo, kappertjes, Parmezaanse kaas en 
pittenmix

Salades worden geserveerd  
met brood en roomboter

à¹  share¹á



bereid in de houtskooloven

          Alleen Burger     of    Menu

Juicy Hawai   8,95  13,25 
met ham, kaas, ananas, tomaat en onze burgersaus 

Crunchy Salsa   8,95  13,25 
met kaas, tortillachips, tomaat, guacamole en tomatensalsa 

Crispy Bacon  8,95  13,25 
met kaas, tomaat, rode ui, knapperige bacon en onze burgersaus 

Smokey BBQ  8,95  13,25 
met kaas, geroosterde paprika, rode ui en onze BBQ saus 

The Classic   8,95  13,25 
ouderwets met gebakken ui, champignons, ei, mayonaise en curry                           

Old Amsterdam   8,95  13,25 
met mango-chutney, Old Amsterdam kaas en tomatenketchup 

THE GIANT  11,95  16,25 
voor de grote eter (300gr), met kaas, tomaat, gebakken ui,  
spek, ei en onze burgersaus 

Spicy chicken 8,95   13,25 
met spicy kipfilet, kaas, tomaat, sla en  
onze spicy burgersaus   

The Truffle  8,95 13,25  
met gegrilde paprika, champignons, rucola, parmakaas en truffelsaus   

The spicy Veggie  9,75 14,25  
vegetarische burger van groente, mozzarella en cajun-kruiden,  
met sla, tomaat en onze burgersaus   

ÌburgerzÍ

voor onze kleine fans

Bolletje Knakworst  4,00  
met tomatenketchup

Kindertosti  4,25 
ham, kaas en tomatenketchup
 
Burger  8,25 
met saus naar keuze met een frietje
 
Verrassingsmenu  6,25        
frietje met mayo, 3 kipfingers of nuggets, pakje 
taksi en een leuke verrassing

Poffertjes   4,95

£ºkids¹$
 
gegrilde groenten   5,95    

gegrilde maiskolf   4,50

Knoflook Champignons   5,95 
met Parmezaanse kaas

Patatas Bravas   5,95 
gebakken aardappeltjes met Spaanse Brava saus  

Zoete aardappel frites    4,95 
met cajun kruiden en smokey-mayo   

oerhollandse friet  3,25 
 

lekker voor erbij
àºside¹¹dishes¹á

 
Menu's worden geserveerd met oer 
Hollandse frites, saus naar keuze 

en een huisgemaakte coleslaw.



Scan QR code voor 
allergenenkaart

Antonio’s ‘12uurtje’ (vlees)  13,50 
met een mini burger, bruschetta carpaccio  
en een tomatensoepje 
 
 
Antonio’s ‘12uurtje’ (VIS)  14,50 
met een mini bol zalm, bruschetta met  
gamba’s en een tomatensoepje  
 
 
Antonio's club   10,95 
geroosterd brood met pulled chicken, gebakken ei, 
bacon, tomaat, augurk, crispy onions, rucola en 
onze smokey-mayo 
 
Broodje 'Paling'   15,50 
2 geroosterde broodjes met palingfilet,  
yoghurt-dillesaus en rucola    

Bol Gerookte Zalm   11,95 
met kruidenroomkaas, gemengde sla,  
rode ui, kappertjes en mosterd-dillesaus 

Barra Carpaccio   11,95 
met gemengde sla, kappertjes, Parmezaanse kaas, 
pittenmix en truffelmayo

Barra Beenham   10,50 
van de plaat met gemengde sla en honing-
mosterdsaus 

Bol Brie   10,50 
uit de oven met rucola, appel, dadels, honing en 
hazelnootcrunch

Bol Warm vlees   10,50 
gebakken varkens procureur, ui, ei, champignons, 
overgoten met satésaus

Panini 'Pulled Chicken'   11,95 
langzaam gegaarde kip met bacon,  
coleslaw, BBQ-saus en rucola

Bol varkenshaas  11,95 
met gebakken spek en onze  
champignon-roomsaus

Rundvlees kroketten  9,50 
twee stuks geserveerd op brood,  
keuze uit wit of bruin boerenbrood

Boeren gehaktbal   7,95 
geserveerd met jus, 2 sneetjes brood en  
saus naar keuze

Bol Bali Kip      11,95 
lichtpittig gemarineerde kipdijfilet met gebakken 
champignons en ui

^lunch* Onze lunchgerechten zijn 
 tot 16.30 te bestellen

Zalm  10,95 
met roomkaas, zalm, gemengde sla, rode ui, 
kappertjes en mosterd-dillesaus 
 
Bali kip   10,95 
met lichtpittig gemarineerde kipdijfilet, taugé, ui 
gemengde sla, tomaat en chilisaus

Vegetarisch  9,95 
met een kruiden-omelet, feta, hummus, spinazie  
en komkommer 

ôwrapsõ

ÜtostiÝ 
Keuze uit wit of bruin boerenbrood

Ham en Kaas  6,00 
Kaas Tomaat Pesto  6,25 
Hawai   6,50
ham, kaas en ananas

¼uitsmijters½ 
Keuze uit wit of bruin boerenbrood 

Ham of Kaas  8,50  

Ham en Kaas  8,95 

Kaas en Bacon  8,95 

Van het Huis   9,50 
als omelet met ham, champignons en kaas. 

Üvoor"borrelhapjesÝ
zie onze drank & bites kaart 




