
voorgerechten. cafÉ gerechten. cafÉ gerechten.

parmaham
met gemarineerde watermeloen, 
Taggiasca olijven en munt 12,50

Gerookte zalmtartaar
met groene asperges, 
eier-truffelsalade en kruidenolie 12,75

Carpaccio
met truffelmayonaise en 
Parmezaanse kaas 10,50

Tempura van Scampi
met grapefruit , mozzarella, 
gefrituurde basilicum 
en saffraanmayonaise 11,50

Caesar salade
met kip, spek, ei, ansjovis 
en Parmezaanse kaas 13,50

Salade Niçoise
met tonijn a la plancha, 
haricots verts, ei en aïoli 15,50

Falafel salade
met bulgur, feta, zongedroogde 
tomaat en yoghurt-munt 
dressing 12,50

Vissalade 
met roze garnaaltjes, gerookte zalm, 
gerookte heilbot en whiskeysaus 16,50

Ik hoef niets
pasta met tomatensaus 6,50

dat lust ik niet
fishfingers met friet, 
appelmoes en salade 6,50

weet ik niet
krokante kipstukjes met friet, 
appelmoes en salade 6,50

maakt niet uit
kroket met friet, 
appelmoes en salade 6,50

Zin in 
meer kleine 
gerechten?
Vraag naar 

onze Drinks & 
Bar bites 

menu

salades. kids!

Dry-aged Black 
Angus rib eye 

steak*
met béarnaisesaus 

27,50

Gegrilde 
tonijnfilet
met paella van 

zeevruchten 21,50 

Surf & turf* 
van bavette 

en kreeft 32,50 

Gebakken 
zalmfilet

asian style met 
shiitakes, paksoi, 

sesam en soja 21,50

*deze gerechten worden geserveerd 
met friet en groene salade

saté van kippendij 
met noedelsalade 
en pittige pindasaus 16,50

mixed fish & chips 
met remoulade, friet 
en groene salade 17,50

Aziatische Spareribs 
met sesam, witte rijst 
en gerookte knoflook 16,50

Indiase curry
met pompoen, linzen, aubergines, 
naanbrood en een frisse salade 15,50

Black Angus burger 
op een brioche met brie, groene 
asperges, pancetta, mayonaise 
en rode uiencompote 12,75

Wagyu burger 
met little gem, Rotterdamse 
oude kaas, jalapeño en 
krotenmosterd 14,75

salmon samourai burger
een brioche met zalmfilet, vijgen, 
zeewier en wasabi mayonaise 14,50

Falafelburger 
met aubergines, tomaat 
en Harissa mayonaise 11,50

burgers.

met friet +3,50 O
nz

e 
ge

re
ch

te
n 

ku
nn

en
 a

lle
rg

en
en

 b
ev

at
te

n.
 

Vr
aa

g 
de

 b
ed

ie
ni

ng
  v

oo
r m

ee
r i

nf
or

m
at

ie
.

metropole gerechten

4
sweet 
deal

chocolade-truffeltaart, appel-
kruimeltaart, wortel-notentaart, 
citroen-merenguetaart, kersen-
cheescake, taart van de week

*tegen een kleine meerprijs ook te 
bestellen met een andere type koffie

KOP KOFFIE* MET EEN 
TAARTJE NAAR KEUZE 6,00

nagerechten.

Trifle van lange vingers 
met koffie mascarpone en 
sinaasappel-mango compote 6,50

Crème brûlée 
met Bourbon vanilla 6,50

Chocoladeproeverij
met structuren van pinda 
en banaan 6,50

Panna cotta
van yoghurt met bosbessen en 
kersen sorbetijs 6,50

Kop koffie* met een 
likeur naar keuze 

Tia Maria  • Amaretto 
Kahlua •  Baileys 

Licor 43  • Cointreau 
Grand Marnier 

Limoncello 
Sambuca 

*tegen een kleine meerprijs ook te 
bestellen met een andere type koffie

duo deal 
6,50

Raketje 
het beroemde waterijsje 1,50

Koffie 
met Belgische bonbons 4,75

Koffie Complet 
kopje koffie, chocoladelolly, 
brownie, cheesecake en 
kletskop 6,75


