
MAALTIJDSALADES

17

15

15

Salade Vis

Geitenkaas uit de oven & seizoens fruit

Salade met carpaccio
Tonijn - gerookte zalm - zoetzure ui - saffraan mayo 

Zoetzure ui - noten - zelfgemaakte honing/mosterddressing

Parmezaanse kaas - zongedroogde tomaten - kappers - truffelmayo

Schorseneer salade
15Schorseneer chips – amandelen – ponzu bundelzwam – gekonfijte mini ui – citrus mayo

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Vegetarisch Vegan Vegan mogelijk

VOORGERECHTEN

Soep van de chef

Carpaccio

Broodmandje van de lokale bakker

7,5

12

5,5
Huisgemaakte wisselende soep met brood, vraag bij de bediening wat hij nu heeft gemaakt.

Parmezaanse kaas - zongedroogde tomaten - kappers - truffelmayo

Heerlijk ambachtelijk gebakken brood van Hilversumse topbakker Matthijs Boon, 
geserveerd met kruidenboter & truffelmayo.

Koolrabi tartaar 

Schorseneer salade

11

14

11

De vegetarische tartaar van citrus koolrabi - huisgerookte feta - noten 

Ricotta - spinazie - sinaasappel

Schorseneer chips – amandelen – ponzu bundelzwam – gekonfijte mini ui – citrus mayo

Tonijn tataki 12
Tonijn kort gebakken in kerrie en sesam – oosterse groenten – wasabi mayo 

Raviolo met kreeft en beurre blanc di sepia



HOOFDGERECHTEN 

Double Dutch burger op brioche bol met sesam

Parel gort

Veggie burger 

Sate van kippendij

19

19

19

20

Een hamburger op hoge kwaliteit rundvlees met spek - augurk - tomaat - cheddar - 
huisgemaakte hamburger saus - gekarameliseerde uien 

Niet alleen lekker voor vegetariers, gort van Nederlandse bodem - noten 
citruscourgette - gepekelde eidooier 

Onze niet meer weg te denken Vega burger met sla - tomaat - cheddar - huisgemaakte
burgersaus

Malse kip met satésaus - kroepoek - atjar - komkommersalade - friet

Schelvis

Runderentrecôte 

Vlees van de dag

24

26

v.a. 23
Pastinaak creme – zuring – truffel aardappel – zeesla – beurre blanc 

Gebakken rodekool - aardappel puree - bimi - bieslook olie - jus de veau

De chef zoekt steeds een mooi stuk vlees uit, dat hij lekker bakt. 
Geserveerd met groente en aardappels.

Verse vis van de dag v.a. 23
Vraag de bediening wat de visboer dit keer heeft gebracht. 
Geserveerd met groente en aardappels. 

DESSERT

Eton Mess

Cheesecake

Cointreau Crème Brûleé

Kaasplankje

9

9

9

13

Een engelse klassieker van seisoensfruit, merengue en slagroom 

Huisgemaakte cheesecake met rood fruit

Een eigentijdse versie van een klassiek recept met cointreau en vanille ijs 

Een plankje met 4 kazen geselecteerd door de kaasspecialisten van Echte Liefde 
 met compote en vijgenbrood

Vegetarisch Vegan Vegan mogelijk



SOEP
Soep van de chef 7,5
Huisgemaakte wisselende soep met brood, vraag bij de bediening wat hij nu heeft gemaakt.

SALADE

17

15

15

Salade Vis

Geitenkaas uit de oven & seizoens fruit

Salade met carpaccio
Tonijn - gerookte zalm - zoetzure ui - saffraan mayo 

Zoetzure ui - noten - zelfgemaakte honing/mosterddressing

Parmezaanse kaas - zongedroogde tomaten - kappers - truffelmayo

Schorseneer Salade 15
Schorseneer chips – amandelen – ponzu bundelzwam – gekonfijte mini ui – citrus mayo

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Vegetarisch Vegan Vegetarisch mogelijk

TOSTI'S
Tosti oude kaas

Theater tosti

6,5

8
Kaas - tomaat - ui - pesto

+ tomaat/ham/(vega)bacon + 1

BROODJES
Hete kip 

Geitenkaas uit de oven & seizoens fruit

Hummus gegrilde groenten

2 Kroketten op brood

12

10

9,5

8,5

Komkommer - tomaat - hoisin mayo - mango

Noten - honingmosterd dressing

De hummus is zelfgemaakt, de groente zelf gegrild.

Gewoon klassiek op twee sneetjes brood en salade.

Uitsmijter met 3 eieren

Smashed Avocado 11

7,5

Avocado - dukkah

Vrije uitloop eieren 
+ tomaat/champignon/kaas/ham/(vega)bacon + 1,5

Tuna melt 12
Tonijn salade met gesmolten kaas 

Double Dutch burger op brioche bol met sesam 19
Een hamburger op hoge kwaliteit rundvlees met spek - augurk - tomaat - cheddar - 
huisgemaakte hamburger saus - gekarameliseerde uien 


