
K I N D E R M E N U
Kaassoufflé, frikandel of kroket...........................................7
Geserveerd met frietjes
Spare-ribs met friet .......................................................... 9
Halve portie spare-ribs voor de kids met frietjes
Zalm van de grill ............................................................... 9
Halve portie zalmgerecht met frietjes
Pasta pesto (halve portie) ................................................ 9
Halve portie pasta met pesto 

V O O R G E R E C H T E N
Desembol met gezouten boter ..........................................6
Ons brood komt van de Bökkers Mölle in Olst en is heerlijk vers, 
100% puur handgemaakt brood. Geschikt om te delen. 
Carpaccio van rund ....................................................... 12.5
Met pesto, parmezaanse kaas, zontomaat, rucola, pijnboompitten 
en aceto balsamico (Hoofdgerecht +5)
Steak tartaar ................................................................. 12.5
Verse rundertartaar aangemaakt met peterselie, ui, kappertjes en 
tartaarsaus
Avocadomousse (V) ............................................................9
Geserveerd met gebakken paddenstoelen en croutons 
Salade Geitenkaas (V) ...................................................... 10
Lauwwarme geitenkaas met gemengde sla en lemoncurd
Tomatensoep (V) ................................................................8
Huisgemaakte tomatensoep met créme fraîche (kan ook volledig 
veganistisch)
Soep van de dag .................................................................8
Wisselende soep passend bij het seizoen 

B I J G E R E C H T E N
[Extra] friet + mayonaise ...................................................4
[Extra] groenten ..............................................................3.5 
[Extra] salade .....................................................................3 
Zoete aardappel friet + mayonaise ...................................5
Maiskolf ...........................................................................5.5
(Extra) mayonaise of ketchup ........................................0.5

H O O F D G E R E C H T E N
V L E E S 
Rib-eye (250 gram) ..........................................................29
Gegrild op onze asado grill, heeft een diepe smaak en royale 
marmering met een malse twist, geserveerd met Cèpes jus
Tournedos (225 gram) ......................................................32
Biefstuk van de haas, gegrild op onze asado grill, geserveerd met 
Cèpes jus, het mooiste stukje vlees! 
Zwarte Silo Burger ........................................................... 19
Runderburger op een luchtige brioche bol van de Bökkers Mölle
met cheddar en diverse toppings, een absolute topper
Spare-ribs ........................................................................25
Malse gemarineerde spare-ribs met knoflooksaus. Onze spare-ribs 
zijn heerlijk mals en worden op de houtgestookte grill gebraden
Lamsschouder ..................................................................25
Heerlijk mals stukje vlees geserveerd met een jus 
Varkensribroast ................................................................24
Gegrilde rib geserveerd met een kruidenjus
Kippendij spies  ................................................................24
Gemarineerde malse kippendijen

V I S
Zeebaars ...........................................................................22
Gebakken zeebaars met citroen
Zalm van de grill ..............................................................22
Noorse zalm bestreken met teriyaki en sesam
Catch of the Day .............................................................. 19
Dagverse vis van de veiling passend bij het seizoen
 

V E G E TA R I S C H
Falafel burger .................................................................. 19
Met hummus, diverse groente-toppings, geserveerd op een bol 
van de Bökkers Mölle, geserveerd met friet en mayo  
Quiche .............................................................................. 21
Met seizoensgroenten, ei, kaas in bladerdeeg.
Pasta pesto  ..................................................................... 18
Heerlijk simpel maar onzettend lekker: pasta met pesto!
Quinoa Bowl  ....................................................................22
Wortelreepjes, spinazie, edamame boontjes, tahin dressing met 
diverse toppings. Wordt koud geserveerd.   

*Al onze vlees- en visgerechten worden geserveerd met friet en 
groenten. 


