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Salades

Gerookte zalm  klein 10,00   groot 13,00

Rode ui | kappertjes | mierikswortel | olijven

Caesar salade  klein 9,00   groot 12,00

Gerookte kip | ansjovis | little gem | croutons | gekookt ei

Speenvarken  klein 9,00   groot 12,00

Dun gesneden speenvarken | bietjes 

spekjes | rode linzen

Soepen

Klassieke kreeftensoep  11,00

Verse vis | bosui | rouille | cognac

Wildbouillon  8,00

Krachtige wildbouillon | paddenstoelen  

bieslook | Madeira

Tomatensoep  6,00

Bosui | soepballetjes | crème fraîche 

Al onze salades en soepen worden geserveerd  
met ambachtelijk brood, zeezoutboter & olie



Gezond en lekker koken; 

dat is onze passie! 

Ons wisselende menu 

wordt elk seizoen weer 

met de grootste zorg 

samengesteld door onze 

chef-kok, zodat u keer op 

keer kunt genieten van 

verrassende gerechten.

Met passie  
voor gezond  
eten bereid



Voorgerechten

Gerookte zalm  14,00

Zalm | venkel | komkommer | amandel

Gerookte paling 14,00

Brioche | haring kaviaar | bieslook | crème fraîche

Dun gesneden hert 14,00

Carpaccio | truffelmascarpone | spek

paddenstoelen | pijnboompitten

Eendenlever  14,00

Geroosterd suikerbrood | eendenleverkrullen 

vijgencompôte

Duo van eend 15,00

Eendenborst | gekonfijte eendenbout | parelgort | wortel

Rode biet  12,00

Carpaccio | gerookt | geitenkaas | hazelnoot 

balsamico stroop

Al onze voorgerechten worden geserveerd  
met ambachtelijk brood, zeezoutboter & olie
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Al onze gerechten 
worden vers bereid en 
zoveel mogelijk met 
eerlijke en biologische 
producten uit de directe 
omgeving. Dat is niet 
alleen beter voor uw 
gezondheid en het 
milieu, maar ook nog 
eens bijzonder smaakvol!

Bijzonder 
vers, bijzonder 
smaakvol



Hoofdgerechten

Fish & chips  18,00

Remouladesaus | slaatje | verse frites

Kabeljauw 24,00

Rugfilet | zuurkool stamppot | saus van mosterd 

vadouvan kroepoek

Vangst van de dag  dagprijs

Wisselend aanbod verse vis  

(vraag aan de gastheer of gastvrouw)

Saté  18,00

Gemarineerde kippendijen | atjar | satésaus 

Hazenpeper 22,00

Ambachtelijk bereid | rode kool | puree | stoofpeer

Hertenfilet 26,00

Knolselderij | kweepeercompôte 

jus van Jamaica peper | spruitjes

Paddenstoelen risotto (vega) 21,00

Paddenstoelen | truffel | Parmezaanse kaas | olijfolie

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd  
met verse frites en Zaanse mayonaise
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Wij houden van variëren. 

Naast onze seizoenskaart 

bieden wij u elke 

week een wisselend 

hoofdgerecht, zodat wij 

ook onze terugkerende 

gasten kunnen blijven 

inspireren en verrassen.

Bekijk ook onze 
weekspecial



Zit uw keuze er niet bij? 
Probeer dan onze heerlijke koffie ‘Leyhoeve’ met 

huisgemaakte friandises & Schrobbelèr

Desserts

Kaasselectie (100gr)  10,00

4 soorten internationale kazen | kletzenbrood

compôte

Dulce de Leche  8,00

Amandelschuim | tonkaboon | pure chocolade 

pistache

Witte chocolade 8,00

Mousse | peren | karamel/zeezout ijs | crumble

Crème brûlée  7,00

Gebrand met rietsuiker | vanille-ijs | kletskop D
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Heeft u nog een 

plaatsje vrij voor een 

heerlijk dessert? Onze 

desserts zijn stuk voor 

stuk uitgebalanceerde 

combinaties van zoetig-

heden die u aangenaam 

zullen verrassen. Welk 

dessert kiest u? 

Het toetje is het 
allerlekkerst


