17.00 tot 22.00

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

ook lekker om te delen

inclusief bijpassend garnituur

Brood v 
met dips van tuinbonen, ricotta en kruidenboter

Oeuf mayonaise v 
met toast

Gegrilde groene asperges v 
met gribiche saus en broodkruim

Huisgemaakte kaaskroketjes v 
met mosterd mayonaise

Steak tartaar
van rund met gepocheerd ei en toast

Burrata v 
met gemarineerde tomaatjes en basilicum

4,5

Knolselderij steak

4,5

Gegrilde spitskool

6,5

Steak tartaar

6,5

Halve kip van het spit

8,5

Steak frites 

8,5

Sliptongetjes 

8,5/16

Escargots
met kruidenboter gegratineerd en toast 6st/12st

Charcuterie	

11.,5

verschillende vleeswaren geserveerd met zuur en toast

v

12,5



groentenjus, spinazie en zoete aardappelfriet

12,5



met tuinbonen, salsa verde en hazelnoot
van rund met gepocheerd ei, frisse salade en frites uit Zuyd
met citroen, thijm, rozemarijn, frisse salade en frites uit Zuyd
met beurre Café de Paris, frisse salade en Frites uit Zuyd

Royal platter

15/ 25

combinatie van onze snacks en starters om te delen

Veggie platter 

15/ 25

v

combinatie van onze vega gerechtjes om te delen

		

BURGERS
14,5

Royale with cheese van rund
met cheddar, augurk, frisse salade en Frites uit Zuyd

Frites uit Zuyd

met gemarineerde tomaten, verse groene kruiden en croutons

Zoete aardappelfriet

met rucola, Parmezaanse kaas, truffel en pijnboompitten

v van kropsla met croutons en Parmezaanse kaas

Ramona’s dame blanche

flinterdunne pizza uit de Elzas
op basis van crème fraîche
Classique

met aardbeien en coulis

Eton mess
12,5

ricotta, tuinbonen, gruyère en citroenolie

Parmaham
met mozzarella, tomaatjes en basilicum
v vegetarisch

veganistisch



4,5

13,5

met warme chocolade saus

Groene asperges 

v met peterselie

4,5

DESSERTS

FLAMMKUCHEN XXL

v

4,5

v met Ramona’s saus

14,5

Carpaccio salade

met ui en spekjes

4,5

v met mayonaise

Geroosterde krieltjes

Burrata salade v 

14,5

EXTRA SIDES
Salade

SALADES

16,5
16,5

met cheddar, augurk, frisse salade en Frites uit Zuyd

combinatie van onze voorgerechten

14,5

gebakken in roomboter met citroen, peterselie, kropsla en frites uit Zuyd

Royale with cheese van Beyond Meat v 

PLATTERS

14,5

12,5

5,5
5,5

Red velvet cake	

5,5

Triple chocolate cheesecake

5,5

met caramel en slagroom

14,5
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