


ÉCHT EVEN SAMEN
Als je tegenover elkaar zit, bekijken jullie op  

hetzelfde moment, dezelfde pagina. Bij Samen  
delen wij namelijk graag onze menukaart. 

Wil je, net als wij, bijdragen aan het Samen-gevoel?  
Bewaar je telefoon dan tijdens het eten & drinken  

in het daarvoor bestemde bakje op tafel.

Geniet ervan, Samen.

ontworpen door



SAMEN DELEN?

SAMEN LUNCHEN

Een late lunch, zin in iets lichts of niet  
zoveel trek? Bij ons kunt u één lunchgerecht  

samen delen. De tafel wordt gedekt voor twee en  
u profiteert van precies genoeg.

+ 1,50

LUNCH TOPPER

Buiten onze lunchkaart om serveren wij iedere  
maand een andere ‘lunch topper’. U vindt  

onze ‘lunch topper’ op ons aanbiedingsbord  
voor ons restaurant of informeer erna bij  

een van onze medewerkers.

WARM
TWEE KROKETTEN

op brood met mosterd. 7,75

OMELET
met keuze uit 2 toppings: 

ham / kaas / champignons. 8,75

UITSMIJTER
met keuze uit 2 toppings: 
ham / kaas / spek. 8,75

GEGRILDE BEEFBURGER
(200 gram) met pulled pork  

& bbq-saus, geserveerd  
met friet & mayo. 9,75

SAMEN COMBINATIE
tomatensoep, kroket op brood  

& brood met huisgemaakte  
eiersalade. 12,5

TOAST
met gebakken champignons,  

spek, ui & augurk. 8,75

TOSTI
HAM & KAAS. 4,5

GEROOKTE KIP
met sambal, kaas, tomaat  

& rode ui. 5,25

GEITENKAAS
met honing & walnoten. 5,25

CLUB SANDWICH
Bij alle club sandwiches heeft u keuze  

uit mais- of meergranenbrood en ze 
worden geserveerd met friet & mayo.

GEROOKTE KIP
met huisgemaakte eiersalade  

& spek. 8,9

CARPACCIO
met kruidenmayo  

& Parmezaanse kaas. 8,9

GEROOKTE ZALM
met kruidenkaas & tomaat. 8,9

TONIJNSALADE
huisgemaakt. 8,9

BELEGDE BOL
Keuze uit een Italiaanse bol  

of Waldkorn bol.

CARPACCIO
met kruidenmayo  

& Parmezaanse kaas. 8,9

BRIE
uit de oven met  

honing & walnoten. 8,9

PIKANTE KIP
met paprika & ui. 8,9

TONIJNSALADE
huisgemaakt. 8,9

LUNCHKAART 11:00 - 16:00 UUR



SAMEN SPECIAAL

VISTRIO

Twee broodjes belegd met gerookte zalm  
& huisgemaakte tonijnsalade, geserveerd  

met Hollandse garnalensalade.

8,75

SALADE
GEITENKAAS

uit de oven met honing  
& walnoten. 11,25

GEBAKKEN GAMBA’S
met zongedroogde tomaat,  

champignons & olijven. 11,5

OSSENHAASPUNTJES
met rode portsaus & 
champignons. 12,75

GEROOKTE ZALM
met honingmosterddressing,  

tomaat & rode ui. 11,75

CARPACCIO
met Parmezaanse kaas,  
balsamico dressing &  

zongedroogde tomaat. 11,75

Alle salades worden  
geserveerd met mais- of  

meergranenbrood & boter. 

Supplement friet & mayo  
i.p.v. brood. + 0,25

SOEP
TOMATENSOEP

met room, geserveerd  
met toast. 5

SOEP VAN DE DAG
(vraag naar ons aanbod),  
geserveerd met toast. 6

KIDS
PUNTZAK FRIET

met een kroket of frikandel. 6

PANNENKOEK
om zelf te versieren! 4

BROODJE
belegd met hagelslag,  
jam, kaas óf ham. 2,5

Wij serveren veel lunchgerechten  
met ons versgebakken mais- en  

meergranenbrood. Het brood  
snijden wij zelf in heerlijke,  
dikkere plakken. Hierdoor  

krijgen onze lunchgerechten  
een unieke smaak.

ÉCHT EVEN SAMEN

LUNCHKAART 11:00 - 16:00 UUR



HIGH 
TEA/WINE/BEER

Samen genieten van een high tea, high wine of high beer.
Wij selecteren voor jullie een heerlijke combinatie van  

theesoorten, wijnen of bieren. Daarnaast verrassen we jullie 
met een etagiaire vol lekker zoete en hartige hapjes.

16 / PERSOON



VOORGERECHT
BROOD

met huisgemaakte  
kruidenboter & aioli. 4,75

(samen: 9)

CARPACCIO
met balsamico dressing  

& Parmezaanse kaas. 10,75

GALIAMELOEN
met parmaham. 7,5

GAMBA’S
in tempura met chilidip. 9,75

(samen: 18,5)

TOMATENSOEP
met room, geserveerd  

met toast. 5

SOEP VAN DE DAG
(vraag naar ons aanbod),  
geserveerd met toast. 6

Alle hoofdgerechten worden  
geserveerd met salade, gebakken 
aardappelparten of friet & mayo.

MIXED GRILL
kipfilet, varkenshaas, biefstuk &  
spare rib met knoflooksaus. 21,5

(samen: 42)

T-BONE STEAK
(450 gram) met kruidenboter. 25,5

VARKENSHAAS 
met brie & parmaham. 18,5

TONIJNSTEAK
& gamba’s van de gril l. 20

(samen: 39)

ZALMFILET
afgeblust met ketjap  

& knoflookmarinade. 22

KABELJAUWHAASJE
met gevulde vissaus. 19,25

GEITENKAASSALADE
met honing en walnoten  

uit de oven. 15,5

GAMBASALADE
gebakken met zongedroogde tomaat,  

champignons & olijven. 17,75

OSSENHAASSALADE
met rode portsaus &  
champignons. 18,5

TORTILLAWRAP
gevuld met groenten,  

brie & walnoten. 16,75
(samen: 32)

GEVULDE ANANAS
met groenten & cashewnoten. 16,75

HOOFDGERECHT
VARKENSHAASSATÉ
met kroepoek. 16,75

KIPSCHNITZEL 
huisgemaakt met saté- of  
champignonsaus. 16,75

SPARE RIBS 
van de gril l met zoete marinade  

& sesamzaad. 16,5
(samen: 31)

TOURNEDOS 
van de gril l met rode portsaus. 23,75

ANGUS BIEFSTUK 
van de gril l met pepersaus. 20,5

SAMEN DINEREN?

Hebben jullie dezelfde smaak?  
Een aantal gerechten zijn in een grotere portie  
te bestellen. Dit scheelt je in de portemonnee  

en maakt het extra gezellig om te delen! 

DINERKAART 17:00 - 22:00 UUR



KIDS
TOMATENSOEP

met broodstengel. 2,5

PUNTZAK FRIET
met kroket of frikandel. 6

PANNENKOEK
om zelf te versieren. 4

KIPSCHNITZEL
met appelmoes & friet. 8

KINDERIJSJE
met leuke meeneembeker. 4

DESSERT
COUPE ROMANOFF

vanille-ijs, verse aardbeien  
& slagroom. 6,5

DAME BLANCHE 
vanille-ijs met warme  

chocoladesaus. 6,5

COUPE OREO 
vanille-ijs, Oreo koekjes  
& karamelblokjes. 6,5

SORBET 
vers fruit met vanille-ijs  

& slagroom. 6,5

WARME BROWNIE  
met vanille-ijs & slagroom. 6,25

DINERKAART 17:00 - 22:00 UUR






