
Voorgerechten
Aspergeragout                                                                                             € 0,00
 warme pastei | rucola
 
Kipcocktail                                                                                                      € 0,00
mandarijn | ananas | groene sla | cocktailsaus 

Gevuld flensje                                                                                                 € 1,50
ricotta | spinazie | tomatensalsa 

Rundercarpaccio                                                                                          € 3,50
balsamicostroop | pijnboompitten | Parmezaanse kaas | 
rucola | croutons | pesto | groene sla | truffelmayonaise
 
Seizoenssalade                                                                                             € 4,50
gefrituurde brie | blank gestoofde peer | vijgen | noten |
blauwschimmeldressing

Steak tartaar (rauw)                                                                                    € 4,50
grove mosterd | ui | ei | kappertjes

Gebakken zeebaars                                                                                     € 5,50
op de huid gebakken | kruidenolie | gemengde frisse salade

Krokante kokos gamba’s                                                                          € 5,50
Oosterse dipsaus| mango-chutney

Vissalade                                                                                                          € 7,50
gerookte zalm | garnalen | gerookte forel | avocado |
limoen-korianderdressing 

Verrassingsplateau vis of vlees                                                            € 7,50
een proeverij van warme en koude gerechten

U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



Soepen
Tomatensoep                                                                                                € 0,00
Pomodori tomaten | bieslook | kruidenolie | pastrami 
 
Franse uiensoep                                                                                          € 0,00
gegratineerd met kaas 
 
Courgettesoep                                                                                             € 0,00
truffelolie
 
Vissoep                                                                                                             € 3,50
crème fraîche |  witte wijn | zalm | paling | garnalen | 
verse kruiden | croutons

U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Hoofdgerechten
Spareribs                                                                                                         € 0,00
pittige chilisaus of zoete ketjapsaus

Biefstuk                                                                                                            € 0,00
kruidenboter of champignonroomsaus

Gamba’s                                                                                                            € 0,00
knoflookolie of room-chilisaus

Saté                                                                                                                    € 0,00
gemarineerde kipfilet | satésaus

Schnitzel                                                                                                          € 0,00
kruidenboter of stroganoffsaus

Vegetarische burger                                                                                  € 0,00
sesambol | gebakken ui | tomaat | Gruyère kaas | champignons

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Varkenshaasmedaillons                                                                            € 2,50
seizoensgroenten | champignonroomsaus

Mixed-grill brochette                                                                                  € 3,50
kip | lam | biefstuk | paprikasaus

Gepaneerde zalm                                                                                          € 3,50
panko broodkruim | wortel-venkel-Pernod mousse

Truffelrisotto                                                                                                  € 3,50
champignons | rucola | cherry tomaat | Grana Padano

Champignons Dordogne                                                                           € 3,50
knoflooksaus | pasta aïoli

Kalfsoester                                                                                                      € 4,50
gerookte zalm | kreeftensaus

Parelhoenfilet                                                                                                € 4,50
gedroogde sinaasappel | gefrituurde schorseneren |
sinaasappelsaus

Visbrochette                                                                                                   € 4,50
zalm | kabeljauw | gamba | kreeftensaus

Tournedos                                                                                                        € 8,50
groene asperges | blauwschimmelsaus

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde

Bij te bestellen
Portie gebakken aardappelen i.p.v. frites                                         € 1,75
Schaaltje gebakken aardappelen                                                         € 3,50
Schaaltje groentegarnituur                                                                     € 3,50



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Twee bollen                                                                                                    € 0,00
vanille-ijs | slagroom

Kinderijsje                                                                                                       € 0,00
olifant (vanille-ijs) of kaketoe (chocolade-ijs)

Petit ‘cafe’ four                                                                                              € 0,00
zoete lekkernijen | favoriete koffie of thee (€ 3,50 toeslag
voor speciale koffies)

Zwitserse rol                                                                                                  € 0,00
pecan-toffee ijs | karamelsaus | slagroom
 
Appel tarte tatin                                                                                           € 2,50
karamelsaus | kaneelsuiker | bloedsinaasappelijs | slagroom

Aardbeien Royale                                                                                         € 2,50
verse aardbeien | vanille-ijs | slagroom
 
Ananascarpaccio                                                                                         € 2,50
vanille-ijs | amandelschaafsel | vruchtencoulis | slagroom
 
Tiramisu                                                                                                            € 2,50
likeur 43 | pure chocolade-ijs

Limoncellomousse                                                                                      € 2,50
bastogne crumble | pistache-ijs | slagroom

XL soes ‘De Blaauwe Kamer’                                                                   € 2,50
gevuld met slagroom |  karamel- en vanille-ijs |
warme purechocoladesaus | gesuikerde amandel

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde

Desserts



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Warme dranken
Koffie                                                                                                                 € 2,40
Cappuccino / koffie verkeerd                                                                 € 2,75
Espresso                                                                                                          € 2,40
Dubbele espresso                                                                                        € 4,00
Latte Macchiato                                                                                           € 3,00
Thee                                                                                                                    € 2,25
Verse muntthee / verse gemberthee                                                 € 3,25
Warme chocomel                                                                                         € 2,75
Warme chocomel met slagroom                                                          € 3,25

Speciale koffie
Franse koffie | Grand Marnier                                                                 € 5,50
Ierse koffie | Jameson                                                                               € 5,50
Italiaanse koffie | Disaronno                                                                    € 5,50
Spaanse koffie | Tia Maria                                                                         € 5,50
Koffie De Blaauwe Kamer                                                                         € 3,75
- Hazelnootsiroop | slagroom
- Chocoladesiroop | slagroom
- Speculoossiroop | slagroom
 IJskoffie
- Naturel | slagroom                                                                                     € 4,75
- Hazelnootsiroop | slagroom                                                                  € 5,50
- Chocoladesiroop | slagroom                                                                 € 5,50
- Speculoossiroop | slagroom                                                                 € 5,50
 
Frisdranken
Appelsap                                                                                                           € 2,75
Bitter lemon                                                                                                    € 2,75
Cassis                                                                                                                 € 2,75
Chaudfontaine blauw / rood | 0,20L                                                     € 2,75
Chaudfontaine blauw / rood | 1L                                                            € 6,00

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde

Dranken



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Chocomel / Fristi                                                                                          € 2,75
Coca Cola / light / zero | 0,20L                                                                € 2,75
Coca Cola / Coca Cola Zero | 0,33L                                                       € 4,25
Crodino                                                                                                              € 2,75
Druivensap                                                                                                       € 2,75
Fanta                                                                                                                   € 2,75
Fuze tea sparkling / green                                                                        €3,00
Ginger ale                                                                                                          € 2,75
Melk / Karnemelk                                                                                           €2,00
Ranja                                                                                                                    € 1,50
Rivella                                                                                                                 € 2,75
Smoothie Sinaasappel/Aardbei                                                             € 4,50
Sprite                                                                                                                  € 2,75
Tonic                                                                                                                   € 2,75
Tomatensap                                                                                                    € 2,75
Verse jus d’orange                                       k: € 3,50 | m: € 4,75 | g: € 6,50

Bieren op tap
Hertog Jan                                                                                                       € 2,85
Hertog Jan 0,5L                                                                                            € 5,00
Wisselfust | seizoensbier                                                                          € 3,95
Hertog Jan Weizener                                                                                  € 3,95

Bieren op fles
Leffe Blond / Dubbel / Tripel                                                                   € 3,95
Palm, Duvel, Rosé bier, Amstel Radler 2%                                       € 3,95
Amstel Malt 0%, Amstel Radler 0%, Hoegaarden Wit 0%        € 3,50
 
Gedistilleerd
Brandewijn en Corenwijn                                                                          € 3,25
Cognac                                                                                                      v.a. € 4,50
Diverse likeuren                                                                                   v.a. € 4,00
Diverse whiskeys                                                                                 v.a. € 4,50
Jonge / oude jenever                                                                                  € 3,25
Port, Sherry, Vermouth                                                                              € 3,75

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Cocktails
Cosmopolitan Deluxe                                                                                  € 6,25
brut champagne | gin | cointreau | verse frambozen | vers
limoensap | veenbessensap
  
Basil Wonder 0% alcohol                                                                          € 4,25
vers citroensap | gemberbier | verse basilicum infusie
  
Cuban Mojito                                                                                                   € 6,25
witte rum | verse munt | soda | vers limoensap | cocktail 
bitters
  
Lillet Blush                                                                                                       € 6,25
lillet rosé | dry gin | verse pompelmoes | vlierbloesemsiroop | 
vers citroensap
  
Blueberry Mojito 0% alcohol                                                                   € 4,25
vers limoensap | verse munt | verse blauwe bessen | 
cocktail bitters

Dark 'n Stormy                                                                                                € 6,25
donkere rum | gemberbier | vers limoensap | cocktail bitters
 

    

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Wijnen
Wit                                                                                                        glas      |         fles
Monte Da Vaqueira | Marcolino Sêbo | Vinho
Regional Alentejano | 2019 (huiswijn)                                € 3,75  | € 17,50
Druivenrassen: Roupeiro,Tamarez, Rabo de ovelha
Citrienkleurige wijn met frisse aroma’s. Fruitig en
zacht in de mond met een prettige zuurgraad.

La Cour Des Dames | Pays d'Oc | Frankrijk | 2019         € 4,25  | € 19,50
Druivenrassen: Chardonnay
Knap gemaakte, sappige chardonnay met eikenhout.
Een prachtige balans tussen romigheid en frisheid.

Moeselwijn
Riesling Kabinett | Kendermanns | 2018 (huiswijn)      € 3,75  | € 17,50
Druivenrassen: Riesling
Een licht gele wijn, zoet en tegelijkertijd fris met 
citrus aroma’s. Een aangenaam lichte wijn met een 
delicate zuurgraad.
 
Chateau de la Roulerie | Coteaux Du Layon | Vallée                    € 16,50
de la Loire | 2016 (dessertwijn 0,5L)
Druivenrassen: Chenin blanc
Goudgeel van kleur. Rijp fruit met hints van 
sinaasappel en citrus. Subtiele houttonen en iets van 
tabak. Elegant, maar expressief exotisch fruit met een 
zachte, lange afdronk.

Rood
Monte Das Servas Escolha | Herdade das Servas |     € 3,75  | € 17,50
Vinho Regional Alentejano | 2018 (huiswijn)
Druivenrassen: Aragonez, Alicante Bouschet, 
T. Nacional, Trincadeira

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Wijnen
                                                                                                              glas      |         fles
Recas Food Pairing Merlot | Cramele Recas | 
Roemenië | 2019                                                                        € 3,95  |   € 19,50
Druivenrassen: Roupeiro,Tamarez, Rabo de ovelha
Citrienkleurige wijn met frisse aroma’s. Fruitig en
zacht in de mond met een prettige zuurgraad.

La Cour Des Dames | Pays d'Oc | Frankrijk | 2019         € 4,25  | € 19,50
Druivenrassen: Chardonnay
Knap gemaakte, sappige chardonnay met eikenhout.
Een prachtige balans tussen romigheid en frisheid.

Moeselwijn
Riesling Kabinett | Kendermanns | 2018 (huiswijn)      € 3,75  | € 17,50
Druivenrassen: Riesling
Een licht gele wijn, zoet en tegelijkertijd fris met 
citrus aroma’s. Een aangenaam lichte wijn met een 
delicate zuurgraad.
 
Chateau de la Roulerie | Coteaux Du Layon | Vallée                    € 16,50
de la Loire | 2016 (dessertwijn 0,5L)
Druivenrassen: Chenin blanc
Goudgeel van kleur. Rijp fruit met hints van 
sinaasappel en citrus. Subtiele houttonen en iets van 
tabak. Elegant, maar expressief exotisch fruit met een 
zachte, lange afdronk.

Rood
Monte Das Servas Escolha | Herdade das Servas |     € 3,75  | € 17,50
Vinho Regional Alentejano | 2018 (huiswijn)
Druivenrassen: Aragonez, Alicante Bouschet, 
T. Nacional, Trincadeira

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde



Onbeperkt genieten 
Biefstuk, gamba's, spareribs, saté, andere hoofdgerechten en
ook voor- en nagerechten vanaf € 21,50 p.p.  (op zondag vanaf     
 € 23,50 p.p.)

Voorwaarden
*Elke zondag, maandag & dinsdag in de actieperiode
*Onbeperkt wisselen van gerechten is toegestaan
*€ 0,00 gerechten vallen binnen de arrangementsprijs
*Dranken worden berekend op nacalculatie
*Voor sommige gerechten geldt een toeslag
*Niet geldig op feestdagen
*Niet geldig i.c.m. andere acties
*Reserveren verplicht o.v.v. onbeperkt actie

QR of NFC
Snel, gemakkelijk zelf bestellen en afrekenen
Mogelijk via QR code of NFC. 
Wilt u hier geen gebruik van maken? Draai het lampje op rood. 

U heeft een keuze uit de gerechten in deze menukaart (voor sommige gerechten geldt een toeslag).

Onbeperkt

Eventuele toeslag geldt per ronde, per gerecht
Maximaal één gerecht per persoon, per ronde


