
TAKE AWAY 
 
 
Vanwege de genomen maatregelen om het Corona-virus te bestrijden, is de horeca helaas 
tot nader order gesloten. Zo ook ons restaurant! 
 
Omdat we niet willen dat je ons nog langer moet missen, kun je zolang de sluiting duurt 
op donderdag tot en met zondag een selectie van onze gerechten voor thuis bestellen. 
Je kunt ervoor kiezen om je bestelling af te halen of te laten bezorgen binnen Sliedrecht. 
Helaas bezorgen wij (nog) niet in onze buurgemeenten.  
 
Tijdens de lunch kunt u kiezen uit een aantal heerlijke broodjes, onze populaire sandwiches, 
een beefburger of een salade. Bestel deze gerechten voor 11.30 uur en je kunt deze tussen 
12.00 en 14.00 uur afhalen of laten bezorgen. 
 
Voor het diner hebben wij 2 tapasboxen samengesteld met daarin een selectie van onze 
populairste tapasgerechtjes. Naast deze tapasboxen zijn er ook een aantal gerechtjes los bij 
te bestellen. En om het helemaal af te maken staan er op ons take away menu ook diverse 
dessertjes. Bestel deze tapasboxen en gerechten voor 16.30 uur en je kunt deze tussen 
17.00 en 20.00 uur afhalen of laten bezorgen. 
 
Onder de knop BESTELLEN (rechtsonder op onze website) vind je alle gerechten, dranken en 
mogelijkheden. Het plaatsen van een bestelling kan alleen via onze website. Dit in verband 
met het contactloos betalen. Per tijdstip kunnen wij maar een beperkt aantal bestellingen 
aannemen. Dus wees op tijd! Eventueel kun je je bestelling alvast een aantal dagen van 
tevoren doorgeven, zodat je gegarandeerd kan genieten van onze gerechten. 
 
We hopen dat je zult genieten van onze gerechten en hopen je snel weer bij ons aan tafel te 
kunnen begroeten. Stay safe! 

 
 
 
 
 
 
 
 



LUNCH 
Bestellen voor 11.30 uur   |   afhalen/bezorgen van 12.00 tot 14.00 uur 
 
Broodjes   
Broodje brie (wit) €   8,00  
Broodje brie (bruin) €   8,00  
Broodje gerookte zalm (wit) €   9,00  
Broodje gerookte zalm (bruin) €   9,00  
Broodje carpaccio (wit) €   9,00  
Broodje carpaccio (bruin) €   9,00  
2 Kroketten met vloerbrood  €   7,00  
Burgers, salades & Sandwiches   
Beefburger € 12,50  
Club Sandwich €   9,00  
Zalm Sandwich € 10,00  
Caesar Salad €   9,00  
EXTRA   
Huisgemaakte friet €   2,50  

 
 

TAPAS 
Bestellen voor 16.30 uur   |   afhalen/bezorgen van 17.00 tot 20.00 uur 
 
TAPASBOX 
Tapasbox 
Brood & smeersels, olijven, carpaccio, meloen & ham, kaaskroketjes,  
gehaktballetjes, biefstuk pepersaus, sticky ribs, kipsaté en varkenshaaspuntjes 

€ 35,00 
 

TAPAS (los te bestellen) 
Brood & kruidenboter €   3,00  
Nachos €   3,00  
Salade caprese €   3,00  
Chili-champignons (4 stuks) €   3,00  
Patatas bravas €   3,00  
Groentekroketjes (4 stuks) €   4,00  
Kaaskroketjes (4 stuks) €   4,00  
Garnalenkroketjes (4 stuks) €   4,00  
Meloen & ham €   4,00  
Carpaccio €   5,00  
Sticky ribs (4 stuks) €   5,00  
Cajun kipkluifjes (4 stuks) €   5,00  
Gamba’s pil pil (4 stuks) €   5,00  
Gehaktballetjes in tomatensalsa (4 stuks) €   5,00  

 
 
 



Nagerechten   
Brownie met witte chocolademousse €   5,00  
Millionaire shortbred €   5,00  
IJssalon - Dark chocolate €   2,50  
IJssalon - Aardbei €   2,50  

 
 

KIDS 
 
KINDERgerechten   
Toktok (4 kipnuggets met friet en mayonaise) €    5,00  
Kokkie is gek (4 bitterballen met friet en mayonaise) €    5,00  

 
 

DRANKEN 
 
BIER & WIJN 
La Campagne (Chardonnay) € 12,50  
Seriti (Merlot) € 12,50  
Inspiration by Chloe (Rosé) € 12,50  
La Croisade Medium Sweet (Zoet) € 12,50  
Wisselend setje van 4 speciaalbieren € 12,50  

 
 


