
LUNCH 12.00
tot
15.00 
uur

LUNCH 
COMPLEET
€15,50

een belegde sandwich,  
soepje en een kroketje  
(vlees, vis of vegetarisch)

BROOD &ZO
BRIOCHE VITELLO  
TONNATO  | €12,50                         
met little gem en krokante kappertjes

CHÈVRE À LA  
PLANCHA*  |  €10,50
plankje met warme geitenkaas, 
beukenzwam, walnoten, honing en brood

CLUBSANDWICH ZALM EN  
TONIJNSALADE  |  €13,50
casino witbrood met gerookte zalm, 
tonijnsalade, sla, tomaat, komkommer, 
kruidenmayonaise en frites

UITSMIJTER   |  €12,50
drie gebakken eieren op wit of  
bruin brood, met:   
- ham/kaas/spek

FRITTATA  |  €12,50
met groene kruiden, tomaat en  
Parmezaanse kaas

FLAT BREAD MET  
VEGAN GEHAKT**  |  €12,50 
met muhammara, rode ui en enoki 

STEAK SANDWICH  |  €14,25
met rucola, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes en 
truffelmayonaise

BRIOCHE GEROOKTE  
ZALM  |  €12,50
met kruidenkaas, komkommer en  
een spiegeleitje

PITA PULLED CHICKEN  |  €12,50
met coleslaw en jalapeño

SANDWICH BEENHAM  |  €12,50
met kropsla, honing-mosterdsaus,  
gebakken uitjes en tuinkers

SOEP
(van 12.00 tot 21.00)

SOEP VAN DE DAG*  | €7,00

GRONINGER MOSTERDSOEP*   
€10,50
met uitgebakken spekjes en bosui 

BRETONSE VISSOEP  |  €10,50

SALADE 
(all day long)

KLASSIEKE CAESARSALADE
KLEIN €14,50 | MET KIP €16,50
MAALTIJD €18,50 | MET KIP €20,00
van little gem, met ansjovis, gepocheerd ei, 
croutons, Parmezaanse kaas en klassieke 
Caesardressing

SALADE CHÈVRE*
KLEIN €15,50 | MAALTIJD €19,50
met Calvadosappel, macadamianoot, 
granaatappel en romige honing-
mosterddressing 

SALADE NEPTUNUS 
KLEIN €17,50 | MAALTIJD €21,50
met gerookte zalm, roze garnalen, tonijn, 
ingelegde komkommer, appel en mosterd-
dillevinaigrette

Kleine salades worden geserveerd met 
brood en kunnen ook als voorgerecht 
besteld worden.

De maaltijdsalades komen met frites  
en mayonaise.

HIGH TEA
Inclusief Cava of Jus d’orange. 

€26,75

(te reserveren vanaf twee personen) 

ZOET
SCHWARZWALDER
KIRSCHTORTE  |  €4,75

APPELTAART  |  €4,75
met slagroom

CHEESECAKE  |  €4,75
met wisselende fruitsmaak

BAVAROIS  |  €4,75
Van seizoensfruit

PETIT FOUR 
“NAPOLEON”  |  €3,25

* vegetarisch  ** kan ook vegan

DINER (van
17.00 
tot 
21.00)

OESTERS FINES DE CLAIRES
met mignonette van rode ui
3 tuks  |  €11,00
6 stuks  |  €20,00
12 stuks  |  €36,50

STEAK TARTAAR  |  €13,50
met augurk, tartaarsaus, sjalot,  
gepocheerd ei en toast

VITELLO TONNATO  |  €13,50
van kalfsfricandeau met tonijnmayonaise 
en krokante kappertjes

WARM GEROOKTE ZALM  |  €13,50
met sesam, avocado, garnaal en appel

BRICK CHÈVRE*  |  €12,75
geitenkaas in brickdeeg met  
perencompôte

CÉLERIE-RAVE STEAK**  |  €12,75
gebakken knolselderij met  
uienchutney en rucolapesto

BRETONSE VISSOEP  |  €10,50

GRONINGER MOSTERDSOEP*   |  €7,75
met uitgebakken spekjes en bosui 

SOEP VAN DE DAG*   | €7,00

VOOR

WATERFRONT BURGER  |  €19,50
Met gebakken ui, bacon,  
brie en frites

KIPSATÉ  |  €21,50
van gemarineerde kippendij,  
frites en salade

GAMBA’S À LA PLANCHA 
€21,50
gebakken in knoflookolie,  
salade, breekbrood en aioli

BIJGERECHTEN €4,50
Portie frites met

Mayonaise 

Brood met kruidenboter

Salade 

Warme groente

PLATES

TOURNEDOS  |  €34,00  
(surplus in menu €4,50)
met peperjus

ENTRECOTE  |  €29,50
met beukenzwam en gorgonzola 
roomsaus

LAMSSTOOFPOTJE  |  €28,50
met zuidvruchten en saffraan rijst 

PARELHOEN SUPRÊME  |  €27,50
met cantarellen en een compôte van 
veenbessen

KABELJAUWFILET  |  €27,50
met Noilly-Prat-venkelsaus

ZALMFILET  |  € 27,50
met pistachekruim en sinaasappelsaus 

RAVIOLI*  |  €24,50
met ricotta en spinazie een  
kruidige saus van zongedroogde  
tomaten

PAD THAI**  |  €23,50
van udonnoedels, met paksoi,  
paprika, taugé, rode sesam en teriyaki

HOOFD NA
LE! SNICKER  |  €11,25
gevulde chocoladeronde bestaande 
uit nougat, karamel en geroosterde 
pinda’s met vanilleijs

COUPE SOURBET** |  €9,75
drie bollen sorbetijs met bloed-
sinaasappelsiroop en slagroom

HANGOP  |  €10,75
met heldere appelkaramel,  
hazelnoot en merengue

SINAASAPPELFLAN  |  €10,75
met nougatine en citroen 

PORT MET STILTON  |  €12,50
plankje met stilton, kletzenbrood en 
een glaasje vintage port 

PROEVERIJ-DESSERT   |  €13,25 p.p.
gevarieerd dessert vanaf 2 personen

CAFÉ COMPLET  |  €10,75
diverse zoetigheden met koffie of thee 
naar keuze

3-GANGEN MENU
STEL ZELF UW 3-GANGEN 
MENU SAMEN UIT  
DE VOOR- HOOFD- EN 
NAGERECHTEN

€43,50

* vegetarisch  ** kan ook vegan

(van
12.00 tot 
21.00)
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BORRELEN

BIEREN &  
GEDISTILLEERD

PORTIE OLIJVEN  |  €5,25

PORTIE KAAS  |  €5,50

NOOTJES  |  €3,50

ZOUTJES  |  €3,50

VEGAN BITTERBALLEN** 
€8,50

FRITES VAN ZOETE  
AARDAPPEL  |  €8,00 
met truffelmayonaise

KAASLOEMPIA’S  |  €8,50

BITTERBALLEN  |  €8,50

TORPEDOGARNALEN  |  €11,00

OM TE DELEN
BREEKBROOD  |  €8,50 
met diverse dips

EMPANADA’S KIP  | €10,50 
met zoete chilisaus

VEGAN EMPANADA’S  |  €10,50 
met zoete chilisaus

NACHO’S  | €10,75 
met tomatensalsa, kaas,  
crème fraîche en lenteui

KLEINTJE BORREL  |  €12,50 
Oude kaas, fuet, olijven en  
gerookte amandelen

Borrelplank  
‘De Rietschans’
Een gevarieerde borrelplank met Old 
Amsterdam, fuet, olijven, gerookte 
amandel, oude kaasloempia’s, 
bitterballen, torpedo garnalen, 
empanada’s, gamba’s, brood en dips.
 

Vegetarische snackplank
Een gevarieerde borrelplank met 
Old Amsterdam, olijven, gerookte 
amandel, oude kaasloempia’s,  vegan 
bitterballen, vegetarische kipnuggets, 
rauwkostspiesje met kerriedip, 
empanada’s, bread en dips.

VANAF 2 PERSONEN

ALCOHOLVRIJ BIER
Heineken 0.0%  |  €4,75 
Brand weizen 0.0%  |  €4,25
Bird Brewery ‘Non Alk” 0.3%  |  €4,75
Amstel radler 0.0%  |  €4,25 

TAPBIEREN
Brand pilsener: 
18cl  |  €2,90
25cl  |  €3,50
50cl  |  €6,75

Brand weizen  |  €5,00
 
Heineken pilsener : 
18cl  |  €2,75
25cl  |  €3,25
50cl  |  €6,25
 
BIER OP FLES
Affligem Blond  |  €5,25
Affligem dubbel  |  €5,25 
Affligem tripel  |  €5,25 
IPA Lagunitas  |  €5,25
SOL  |  €5,25

Bird Brewery ‘Zwaanzinnig’  |  €5,25
Duvel  |  €5,25

GEDISTILLEERD
Gin v.a.  |  €5,50
Rum v.a.  |  €5,50 
Wodka v.a.  |  €5,50 
Likeuren v.a.  |  €5,50
Whiskey v.a.  |  €5,50 
Cognac v.a.  |  €5,50 
 
BINNENLANDS GEDISTILEERD
Jenevers  |  €4,50 
Corenwijn  |  €4,50 
Beerenburg  |  €4,50 
Vieux  |  €4,50 

PORT / SHERRY / VERMOUTH
Witte port  |  €5,50 
Tawny port  |  €5,50 
Ruby port  |  €5,50 
Vintage port  |  €7,50 
Vermouth  |  €5,50 
Sherry  |  €5,50

Bird Brewery
Voor elke geschonken liter van het bier van 
de BIRD BREWERY  planten zij één boom.
Als snelgroeiende brouwerij wordt de 
impact dat je maakt steeds groter. In 2019 
besloot BIRD BREWERY daarom 10.000 
bomen te planten om de uitstoot van de 
afgelopen jaren te compenseren én natuur 
te creëren. Dit is een van de mooiste 
samenwerkingen in de wereld van het bier.
Daarnaast is het ook nog eens een verdomd 
lekker biertje!

Wij schenken:
“Zwaanzinnig” (4,5%)  Een doordrinkbaar 
Witbier  vol tarwemout, fruitige geuren en 
tropische hoppen. Laag alcoholisch en zeer 
verfrissend: perfect voor de warme dagen!

“Non Alk” (0,3%) Een frisse, dorstlessende 
White IPA met slechts 0,3% alcohol. De mix 
van gerst, tarwe en havermouten, flinke 
dosis hop en een nieuwe gist geven het bier 
een heerlijke strakke en frisse smaak. Een 
bier om op elk moment te verschalken!

* vegetarisch  ** kan ook vegan

all day
long €15,50 p.p.


