
                     

 

Lunch 

Clubsandwich  8,50 

Boerenomelet  7,00 

Twee Kalfskroketten met frites of brood  7,00 

Twee Hollandse garnalenkroketten met frites of brood 8,50  

Twee groentekroketten met frites of brood   7,00 

Pikante kip wrap met cheddarkaas en quacamole 9,00 

Tonijn sashimi wrap met sesamsaus, wasabi mayonaise en wakame 12,00 

The Village kipsaté schotel met frites of brood  12,50 

Italiaanse bol of Waldkorn 

Carpaccio met wasabi dressing, rode ui, pijnboompitten en padano  8,00 

                     Oude kaas met walnoten, komkommer en appelstroop 6,50 

Gerookte zalm met rode ui, gekookt ei, kappertjes en mosterd-dille saus  8,00 

Pikante kip met paprika, taugé, tomaat en lente ui 8,00 

Burgers 

Chefs Burger 12,50 
100% Rundvlees, gebakken ei, Old amsterdam, bacon, sla, tomaat, gebakken ui en frites 

Pikante kip burger 12,50 
100% kip gehakt, smokey bbq saus, gebakken ui, pickles, sla en frites 

Vegan burger 13,00 
Met quacamole, komkommer, wortel, ui, sla en frites 

 

Pasta’s (tagiatelle) 

Carbonara met room, spek, ei en parmezaan 11,00 

Gamba met olijfolie, knoflook, spaanse pepertjes, lente-ui en paprika  13,50 



                     

 

Maaltijd salades 

Caesar salade met keuze uit kip, zalm, gamba’s, tonijn of vegetarisch 11,00 

         Salade geitenkaas met walnoten, pijnboompitten, olijven, rode ui en appelportstroop 
10,00  

Salade Nicoise met gegrilde tonijn, haricot verts, olijven, rode ui, tomaat en ei 12,00 

 

Voorgerechten 

Soto Ajam 5,00  

Brood met 2 soorten smeersels 4,00 

Trio van vegetarische kroketjes met mosterddip 7,00 

Carpaccio rol met rode ui, padano, pijnboompitten en wasabi dressing 8,00 

Gamba’s knoflook 10,00 

Carpaccio van gerookte zalm met mosterd-dille roomkaas 9,00           

Gemarineerde tonijn 9,00 

 

Hoofdgerechten 

Tonijn  21,00 
Gegrild met kappertjessaus geserveerd met frites 

U.S Black Angus Kogelbiefstuk 17,00 

Gebakken en geserveerd met truffelsaus en frites 

Indische Kip 16,00 
Geserveerd met cashewnoten, lente-ui en gebakken rijst 

The Village kipsaté schotel met frites of brood  12,50 

  



                     

 

Dessert 

Tiramisu 5,00 

Huisgemaakte Cheesecake 5,00 

 

Bijgerechten 

Frites 3,00 

Gemengde salade 3,00 

 

 

Borrelkaart 

Brood met 2 soorten smeersels 4,00 

Kalfsbitterballen  6,00 

Vegetarische bitterballen 6,00 

Mini loempia’s  5,00 

Tatsuta crunchy chicken  7,00 

Kaasstengels 6,50 

Yakitori spiesjes  7,00 

Oude kaas blokjes 5,00 

 

 


