
 

V is een vegetarisch gerecht. 
 

                     Onze 3-gangen keuze menu is verkrijgbaar voor €31,75       
                 Keuze uit de onderstaande gerechten.  

 

 

 
Onze klassieke rundercarpaccio  
Met pesto, truffelmayonaise, pitjes, grana padano en zongedroogde tomaatjes. 
 

V Bieten Falafel/hummus 
                            Met een kokos yoghurt 
                              

                                 Dimsum/Dumpling 
Gefrituurde en gestoomde kleine hapjes met Japanse sesamdip. 

 

                                 V Salade met warme geitenkaas  
Met honing, walnoten, gemengde salade en gekarameliseerde peer. 
 
 

        

 

V Pompoen soep 
Met parmazaam vlokken en sesam 

 

 
Mosterdsoep 
Met uitgebakken spekjes. 
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                    Big American burger  
                           Rundvleesburger met sla, rode ui, gebakken tomaat, crispy bacon en cheddar. 
 

                    De Tijd burger 
Rundvleesburger, sla, spekjes, champignons, gekarameliseerde ui en cream   pepersaus. 

 

                    Kipburger 
                           Kipburger met rucola, oude kaas, crispy bacon, tomaat, augurk en BBQ honey saus. 

 
                   V Red vega burger 
                           Bietenburger met rucola, geitenkaas, rode ui, Cherry tomaat en crème fraise. 
 
 
                          Onze burgers kunnen geserveerd worden met een puntzak friet €3-, 
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Al onze hoofgerechten worden geserveerd met friet, salade en garnituur. 

 
Rode lamscurry 
Met cashewnoten en cassave chips. 
 

                                 Oosterse varkenshaas spies met buikspek 
Met een lichtzoete hoisinsaus.                                   
 

Gebakken dorade filet 
Met romige gerookte paprikasaus. 

 

Gegrilde biefstuk 
Met gevulde jachtsaus. 

 
V Mediterrane groente stoof 
Met een spiesje van gegrilde halloumi. 

 
 

      

 
                                            Onze Plates worden geserveerd met friet, salade en saus naar keuze. 
 
                                Kipsaté 

 
                                Huisgemaakte reuze schnitzel 
 
                                Fish en Chips  
                               
                         Keuze uit de volgende sauzen: 
                                           
                                   Champignonsaus 
                                          
                                   Zigeunersaus 
 
                                   Frisse remoulade saus 
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Xl-soes  

Gevuld met vanille- en karamelijs, slagroom en overgoten 

met warme chocoladesaus.                    

                                

                                 Kaasplankje  
Diverse kazen zorgvuldig uitgekozen door onze chefs. 
 

Matcha crème brulee 
                                             Met een bol ijs en slagroom. 

 

                                 Kokos mousse 
                                            Met een bol kokos ijs en slagroom. 
 
 

                                 Stroopwafel taartje 
                                            Met een bol stroopwafel ijs en slagroom. 
 
 

 
 

 

Speciale koffies €7.10 
 
Irish Coffee (Whisky) 
 
Italian Coffee (Amaretto) 
 
French Coffee (Grand Marnier) 
 
Spanish Coffee (Tia Maria of Licor Cuarenta y tres) 
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Naturel  €6,85   Gebakken champignons €8,65  
Kaas   €8,35   Spek en Appel   €8,90 
Spek   €8,35   Appel en kaneel  €8,90 
Appel   €8,35        Rozijnen en appel  €8,90 
Ananas  €8,35   Ham en Kaas   €8,90 
Rozijnen  €8,35   Spek en Kaas   €8,90 
Gember  €8,35       Banaan en Nutella  €9-, 

 

Kinderpannenkoek €6,00 
Een pannenkoek die zelf te versieren en decoreren is. Bovendien mag er een cadeautje uit de grabbelkom gekozen 
worden

 

Speciale pannenkoeken  
 
Spaans: Chorizo, kaas, paprika en rode uienringen     €14-, 

 
V Frans: Geitenkaas, spinazie, en tomatenchutney                               €14-, 
 
Turks: Shoarma, paprika, ui en knoflooksaus      €14-, 

 
V Brie, noten en gekarameliseerde peer       €14-, 
 
Gerookte zalm, rode ui, rucola en roomkaas      €14-, 
 
De Tijd: Ham, kaas, spek, ui en champignons      €14,75 

 

Een extra topping is mogelijk voor €1,50 

 
Ons pannenkoekenmeel komt van windkorenmolen ‘De Vlijt in 
Wageningen  

Natuurlijk is er ook aan de kleine gasten gedacht. We hebben een prachtige, toffe jungle speelkamer waar de kids 
zich kunnen vermaken. 
Terwijl uw kinderen lekker aan het spelen zijn, kunt u rustig genieten van uw dag/avondje uit.  
Uiteraard serveren wij voor de kinderen diverse kindergerechten. Denk hierbij aan frietjes met een kroket of 
frikandel. 
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Warme dranken 
Koffie         €2,65 

Thee (diverse smaken uit onze thee box)    €2,55 

Cappuccino        €3,00 

Koffie verkeerd       €3,00 

Espresso        €3,00 

Dubbele espresso       €4,25 

Latte macchiato       €3,85 

 

Verse muntthee/gember      €3,75 

Warme chocomel       €3,50 

Warme chocomel met slagroom      €4-, 

 

Bieren van de tap 
Swinckels pilsener (0,25L of 0.5L)     €2,95 of €5,00 

Seizoensbier (Witte trappist of bockbier)    €4,50 

 

Bieren op fles 

La Trappe Blond of Dubbel      €4,50 

La Trappe Tripel, Isid’or of Quadrupel    €4,75 

 

Duvel Moortgat       €4,75 

Bavaria Radler (2% of 0%)      €3,50 

Liefmans Rosébier (kersen)                   €3,50 

Bavaria alcoholvrij bier      €3,50 

Bavaria alcoholvrij witbier      €3,50 

 

 

Wijnen 

Huiswijn wit (Chardonnay of Sauvignon Blanc)   €4,45    

Huiswijn rood (Merlot of Cabernet Sauvignon)   €4,45 

Huiswijn rosé        €4,45 

Fles wit, rood of rose      €24,50 

 

Frisdranken 
Coca Cola/Coca Cola Light   €3-,       Finley Tonic   €3-,  

Fanta      €3-,  Fanta Cassis   €3-, 

Icetea (Fuze tea of Fuze tea Green) €3,10  Sprite    €3-, 

Bitter Lemon     €3-,        Rivella    €3-,  

Chaudfontaine blauw/rood   €2,75  Ginger Ale   €3-,  

Chocomel/Fristi    €2,95  Appelsap   €2,95 

Verse jus d’orange    €3,75              Melk/karnmelk                     €2,90 

 


