
Biefstuk Ossenhaas met de échte Loetje jus | 20 | XL 29

Biefstuk Ossenhaas ‘Bali’ met de échte Loetje sambaljus | 22 | XL 32

Biefstuk Ossenhaas Knoflook | 22 | XL 32
met de échte Loetje knoflookjus

Biefstuk Ossenhaas ‘De Roode Waard’ | 25 | XL 34
met de échte Loetje jus, uien, kippenlevers en spek

Maaltijdsalade Biefstuk Ossenhaas ‘Bali’ | 23
met de échte Loetje ‘Bali’ dressing 

De lekkerste biefstuk
Onze specialiteit! De biefstuk wordt medium rare gebakken en 

geserveerd in jus met witbrood.

Loetje's
salade

HOOFDGERECHTEN

Rundercarpaccio | 13.5
met pestodressing

Gerookte paling | 16
met toast en boter

Wonton met gerookte zalm | 13
en wasabimayonaise

Rosbiefcarpaccio | 12
met truffelmayonaise 

Burrata met brood | 9 
romige mozzarella, pesto en tomaat

Garnalenkroketten met toast | 9

Seizoenssoep | 6
courgettesoep

VOORGERECHTEN

Tonijnbiefstuk | 19
met de échte Loetje jus én sojasaus

Noordzeetong | 25
met huisgemaakte remouladesaus

Kalfslever | 18
met gebakken uien en spek 

Poké Bowl | 16
biefstuk of zalm
ook vegetarisch te bestellen

Kipsaté spies | 14
met atjar en gebakken uitjes 

Loetje’s hamburger | 13
gegrilde burger met tomaat, augurk, 
kaas en uienringen

Schnitzel | 12
gepaneerd varkensvlees

Vegaburger | 11
burger van biet en wortel met avocado

Kapucijners met spek | 9

Salade kip met bacon | 17
met Aziatische dressing

Salade gerookte zalm | 17
met dilledressing

MAALTIJDSALADES

BIJGERECHTEN
Friet | 4
met mayonaise

Gemengde salade | 5
met spekjes

Gebakken kippenlevers | 5.5

Zoete aardappelfriet | 5
met allioli

Gebakken champignons | 3

Appelcompote | 3

Gebakken uien | 2

DESSERTS
Cheesecake | 7.5 *
passievrucht, yoghurtijs en slagroom

Dame blanche | 7

Sticky toffee met slagroom | 6 * 

Crème brûlée | 5.5

Diverse soorten ijs | 2.5 per bol

Appeltaart | 6.5 *
met vanille-ijs en slagroom

* ook als gebak verkrijgbaar

BORRELHAPPEN
Garnalenkroketjes 6 stuks | 7.5

Bitterballen 6 stuks | 6.5

Crunchy kip 5 stuks | 7.5

Kaasstengels 6 stuks | 5.5

Bittergarnituur 16 stuks | 12.5



jij voor
?ekkers

Wat neem 

Voedselallergie? Meld het ons! 
Voor de allergenen per gerecht scan de QR-code

LEKKER BELEGD
12 uurtje | 12
kroket op landbrood, kleintje soep 
en tonijnsalade op landbrood

Ambachtelijk broodje 
rundercarpaccio | 10
met parmezaanse kaas en pestodressing 

Ambachtelijk broodje rosbief | 10
met truffelmayonaise, parmezaanse 
kaas en pijnboompitten

Ambachtelijk broodje kip ‘Bali’ | 9
gebakken kip in sambalsaus met taugé 
en haricots verts

Ambachtelijk broodje 
tonijnsalade | 8
met appel, paprika en zongedroogde 
tomaatjes

Uitsmijter op landbrood | 9
met drie eieren, ham en kaas

Boerenomelet op landbrood | 9
met champignons, ui, tomaat en 
haricots verts

Twee kroketten op landbrood | 9

Bal gehakt met landbrood | 9

Tosti ham/kaas van landbrood | 6

Clubsandwich gerookte zalm | 11
met rode ui en dillemayonaise

Clubsandwich kip | 11
met knapperige bacon, sla, 
tomaat en mayonaise

CLUBSANDWICHES

ONTBIJT
10 uurtje | 10
wafel met seizoensfruit en 
chocoladesaus, avocado toast met 
roerei en yoghurt met granola, honing 
en amandelen

Avocado toast | 10
met roerei en bacon of zalm

Te bestellen tot 16:00 uur

GEBAK
Sticky toffee met slagroom | 6

Cheesecake met slagroom | 6
wisselende smaak 

Appeltaart met slagroom | 5


