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Pluk de dag!
Eten en drinken verdient aandacht, neem er de tijd voor en geniet 
er van! Heeft u trek in “gewoon” een fi jne kop koffi  e of bent u toe 
aan een lekker hapje eten? Zeven dagen per week staan wij voor 

u klaar en zijn u graag van dienst.

U bent bijzonder, daarom maken wij uw dag graag nog iets 
lekkerder. Door te kiezen voor gerenommeerde leveranciers als 

Bolscher, Smit & Dorlas, Coca Cola, Baeten Vinopolis en Bidfood 
kunnen wij voor u de lekkerste en beste gerechten* bereiden.

Eet smakelijk!

* Alle gerechten kunnen allergenen bevatten.
❧ = vegetarisch gerecht

WiFi netwerk:  Carpe Diem
wachtwoord:  0742434440
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VOORGERECHTEN

SALADES

SOEP V/D MAAND   6,50

❧ BROODPLANKJE   4,75
met kruidenboter en aioli

CARPACCIO   10,50
dungesneden ossenhaas met Grana Padano, crumble, 

truff elmayonaise en Balsamico-dadeldressing

❧ TZATZIKI   3,75
frisse Griekse yoghurt met knofl ook en komkommer 

geserveerd met brood

MOSSELEN IN ROOMSAUS   7,50
gebakken mosselen in roomsaus met een vleugje knofl ook

❧ GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS   6,50
gebakken champignons gevuld met kruidenboter en 

gegratineerd met brie

GAMBA’S IN ROOMSAUS   8,50          
gebakken gamba’s in roomsaus met een vleugje knofl ook

OSSENHAASPUNTJES 10.50
ossehaaspunten met paddenstoelen, ui en 

oosterse sesamsaus

 Normaal Maaltijd

CAESAR    6,50   11,50
klassieke salade met kipfi let, croutons, uitgebakken spekjes, 
gekookte ei, Grana Padano en dressing

TONIJN    8,50   13,50
gemengde sla met tonijn, tomaat, rode ui en augurk

❧ VEGA    7,50   12,50            
gemengde sla met gewokte groente, brie, walnoten 
en honing

GEROOKTE ZALM    10,50   15,50
gemengde sla met gerookte zalm, tomaat, rode ui, 
augurk en knofl ookdressing

alle salades worden geserveerd met brood, 
de maaltijdsalade is groter en wordt ook geserveerd met friet
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BLACK ANGUS BEEFBURGER   12,50
belegd met sla, tomaat, augurk, gebakken ui, bacon, 

Old Amsterdam, spiegelei en burger saus

KEBAB   12,50
gegrild gekruid rundergehakt geserveerd met Libanese 

wrap, gegrilde groente, rijst en tzatziki

KIPSATÉ   13,50
geserveerd met atjar, kroepoek en gedroogde uitjes

GYROS   14,50
gekruide varkensreepjes gebakken met ui en 

champignon geserveerd met tzatziki

SURF & TURF   27,50
tournedos (250 gram) met 3 Black Tiger garnalen 

geserveerd met aardappelgratin en ratatouille

SCHNITZEL   14,50
geserveerd met gebakken ui, champignons en spekjes

VARKENSHAAS SATÉ   15,50
geserveerd met atjar, kroepoek en gedroogde uitjes

SPARE RIBS (500 gram)   16,50
gegrilde spare ribs met een zoete marinade

RIB-EYE (250 gram)   18,50
geserveerd met aardappelgratin en ratatouille

MIXED GRILL   21,50
mix van tournedos, varkenshaas, gyros en kebab

TOURNEDOS (250 gram)   22,50
geserveerd met aardappelgratin en ratatouille

BIJGERECHTEN

salade 2,50 friet 2,50 rijst 2,50

HOOFDGERECHTEN

de vleesgerechten worden geserveerd met friet en salade

6 GANGEN  29,50

Laat je verrassen door onze chef met een overheerlijke gevarieerde combinatie van warme en 
koude gerechten. Hier ga je zeker geen spijt van krijgen! Wensen en allergenen houden we 

uiteraard rekening mee. Elke maand een nieuw verrassingsdiner!

Verrassingsdiner
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ATLANTISCHE TONGFILET   15,50
gebakken tongfi letjes met wittewijnsaus

ZEEBAARS   16,50
gebakken zeebaarsfi letjes met citrus compote

ZALMFILET (200 gram)   18,50
op de huid gebakken zalmfi let met hollandaisesaus

BLACK TIGER   21,50
7 grote tijger garnalen op traditionele wijze bereid

PIZZA’S
❧ PIZZA MARGARITA   6,50   

steenoven pizza met tomatensaus en kaas

❧ PIZZA VEGA   8,50
steenoven pizza met tomatensaus, 

diverse groentes en kaas

PIZZA CARBONARA   9,50
steenoven pizza met tomatensaus, ui, 
champignon, bacon, ham, ei en kaas

PIZZA TONIJN   10,50
steenoven pizza met tomatensaus, ui, 
champignon, paprika, tonijn en kaas

PIZZA SHOARMA   12,50
steenoven pizza met tomatensaus, ui, 

champignon, shoarma en kaas

HOOFDGERECHTEN

PASTA’S
PENNE BOLOGNESE   12,50

pasta met gehakt, diverse groentes en tomatensaus

PENNE KIP ROOMSAUS   12,50
pasta met kipfi let, ui, champignon, pesto en roomsaus

❧ PENNE VEGA   12,50
pasta met diverse groentes en tomatensaus

PENNE ZALM   14,50
pasta met zalmfi let, diverse groentes en roomsaus

PENNE ARABIATA   15,50
pasta met ossenhaaspunten en pittige tomatensaus

de pasta’s worden geserveerd met salade 
en Parmezaanse kaas

VISGERECHTEN

de visgerechten worden geserveerd met friet, salade, aardappelgratin en ratatouille

BIJGERECHTEN

salade 2,50 friet 2,50 ratatouille 2,50 aardappelgratin 2,50

BIJGERECHTEN

salade 2,50 brood met kruidenboter 2,50 
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DESSERTS
DAME BLANCHE 5.50

vanille-ijs met warme chocolade saus en slagroom

BAVAROIS 6.50
aardbeienbavarois met aardbeiencoulis en slagroom

BAKLAVA 6.50
baklava met vanille-ijs en slagroom

FLENSJES 5.50
fl ensjes in sinaasappelsaus met vanille-ijs en slagroom

YOGHURT, HONING & WALNOOT   5,50
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Warme dranken 
Normaal Groot

Koffi  e   2,30  3,50
Cappuccino   2,50  3,75
Espresso   2,30  3,50
Thee   2,30
Verse muntthee met honing 2,95
Koffi  e verkeerd   2,75
Latte macchiato   3,25
Chocolademelk   2,50
Irish coff ee 5,75
Baileys coff ee 5,75
Italian coff ee 5,75
Spanish coff ee 5,75
French coff ee 5,75

Bier en Wijn
Grolsch bier (fl esje, 30 cl.)    2,75
Grolsch Radler 2.0%* (fl esje, 30 cl.)   3,00
Grolsch 0,0% (fl esje, 30 cl.)  2,75
Hertog Jan Karakter  3,50
Hertog Jan Tripel  3,50
Wieckse Witte* (fl esje, 30 cl.)  3,00
Corona (fl esje, 33 cl.)  4,00
Droge witte wijn  3,75
Chardonnay of Sauvignon Blanc     
Zoete witte wijn Bergerac  3,75
Rode wijn Merlot of Syrah    3,75
Rosé Chival    3,75

* seizoensgebonden

(Fris)dranken
Coca cola  2,40
Coca cola Light/Zero  2,40
Fanta   2,40
Sprite   2,40
Cassis   2,40
Verse jus d’orange  3,00
Appelsap   2,60
Ice tea/ice tea green   2,60
Rivella   2,60
Bitterlemon   2,40
Chaudfontaine blauw/rood  2,40
Chaudfontaine (fl es, 0,75l) 4,50
Chocomel   2,60
Fristi   2,60
Melk   2,00
Tonic 2,40

Sterke dranken
Tevens als mixdrankje verkrijgbaar.

Chivas Regal 12 jr.  4,50
Jack Daniels Old No. 7  4,00
Dimple 12 jr.  4,50
Johnny Walker Black Label 12 jr.  4,00
Smirnoff  Vodka  3,50
Bacardi Carta Blanca  3,50
Disaronno Amaretto  3,50
Baileys  3,50
Licor 43  3,50
Tia Maria  3,50
Grand Marnier  3,50
Tawny rode Port   3,50
Gin  3,50
Raki  3,50



Schrijf een recensie en volg ons op

Kaartwijnen wit

MONDEVIN “D” CHARDONNAY POMEROLS

Languedoc - Roussillon
IGD Cotes de thau

Sprankelende heldergele kleur met gouden accenten. 
In de neus aroma’s van wit vruchtvlees (perzik), 

vanille, witte bloemen en een vleugje tabak. Soepel 
en aangenaam in de mond met tonen van wit fruit 
en vanille. Een ronde en genereuze wijn die heel 

evenwichtig is. Een lange afdronk met een subtiele 
sensatie van zoete vanille.

22,50 75cl

LES HAUTS DE MEDIAN CHARDONNAY 
VIOGNIER

Languedoc - Roussillon
IGP Pays d’Oc

Deze strogele wijn met groene accenten bevat aroma’s 
van witte bloesem, abrikoos en geel fruit. In de mond 
zacht, rijk en complex met exotisch fruit. De fi nale is 
elegant en verfi jnd met grasnoten en een citrustoets. 

Drink deze witte wijn met visgerechten.

25,50 75cl

Kaartwijnen rood

MONVIN SANGIOVESE DELLE MARCHE

Veneto
IGT Marche

Robijnrode kleur. Een aangename geur van viooltjes. 
Droog, sappig & perfect in harmonie. Een echte 

maaltijdwijn, ook lekker bij voorgerechten met vlees.

22,50 75cl

LA BALADE MINERVOIS

Languedoc - Roussillon
AOP Minervois

Een genereuze, donkerrode wijn met paarse accenten. 
Een explosieve neus van zwarte bessen, gevolgd 

door kreupelhout. De wijn is volmondig, rijk en 
gebalanceerd en heeft een warme fi nale. De ideale 

wijn bij diverse vleesgerechten en ook ribbetjes.

25,50 75cl
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Huiswijnen Rood

MONDEVIN “N” MERLOT JÉRÔME VIC

Languedoc - Roussillon
IGP Pays d’Oc

Een zeer aanwezige en frisse neus met tonen van 
rode vruchten, met een vleugje laurier. Deze wijn heeft 

een ronde, volle smaak, waarbij de tannines licht 
waarneembaar zijn. 

17,50 75cl
3,75 per glas

MONDEVIN “V” SYRAH JÉRÔME VIC

Languedoc - Roussillon
IGP Pays d’Oc

Zeer expressieve wijn met tonen van rode vruchten
en specerijen. 

17,50 75cl
3,75 per glas

Huiswijn wit zoet

CH. HAUTE FONROUSSE BERGERAC 
MOELLEUX

Deze wijn bestaat uit een heerlijke combinatie van 
60% Sémillon, 30% Sauvignon en 10%, Muscadelle 

druiven. Hierdoor ontstaat een heerlijke friszoete 
smaak met hinten van ananas, meloen, honing.

17,50 75cl
3,75 per glas

Huiswijnen wit

MONDEVIN “I” CHARDONNAY JÉRÔME VIC

Languedoc - Roussillon
IGP Pays d’Oc

Prachtige lichtgele kleur. Aroma’s van bloemen en 
fruit (wit vruchtvlees: appel, peer) met tonen van verse 

boter en hazelnoot. 

17,50 75cl
3,75 per glas

MONDEVIN “O” SAUVIGNON BLANC 
POMEROLS

Languedoc - Roussillon
IGP Côtes de Thau

Zeer lichtgele kleur met groene refl ecties. Fris in de 
mond, met aroma’s van citrusvruchten (grapefruit en 

bergamot), verse verbena, wit vruchtvlees en bloemen. 

17,50 75cl
3,75 per glas

Huiswijn rose

CHEVAL IMPERIAL ROSÉ
Deze vrolijke rose wordt gemaakt van 100% 

Grenache. De prachtige roze kleur wordt verkregen 
doordat het sap van de druiven slechts kort in contact 
is geweest met de schillen. De geur is heerlijk fruitig, 

de smaak is fris en droog. 

17,50 75cl
3,75 per glas


