LUNCH 11.00 - 17.00 UUR

DINER 11.00 - 21.00 UUR

Al onze lunchgerechten worden bereid
met wit of bruin landbrood

VOORWOORD
Brood op de plank

6.5

kruidenboter | twee wisselende smeersels

BROOD

Carpaccio oude kaas | pestomayonaise

12.5

Tataki tonijn goma dressing | krokante ui

12.5

Geroosterde kipfilet avocado | zongedroogde tomaat 9.5

Klassieke steak tartaar augurk | ui

11.5

Geitenkaas

Scampi chili 5 garnalen in sweetchili roomsaus

12.5

Carpaccio oude kaas | pestomayonaise

12.5

Gerookte zalm kappertjes | rode-ui | goma dressing

11.5

uitgebakken spekjes | gerookte amandelen | rucola

rucola | paprikamayonaise

10.5

honing | spek | olijven tapenade

Tostrini

uitgebakken spekjes | gerookte amandelen | rucola
lente-ui | zoetzuur gember | wakame | geroosterde sesam
kappertjes | eidooier | toast

Soep van A-Z

WARME LUNCHGERECHTEN
5

ham | kaas

9.5

Spicy pittig roergebakken kip | champignons
ui | sambalmayonaise

12 uurtje 3 boterhammen | kroket | ham | kaas

12.5

gebakken ei | filet americain | kopje soep a-z

Boekenburger gegrilde hamburger van Black Angus

16.5

spek | gebakken champignons | ui | gebakken ei
cheddar kaas | sambalmayonaise

Saté uit de wok saté van de haas

17

| gedroogde uitjes
taugé | pindasaus | kroepoek | salade | friet

2 Rotterdamsche rundvlees kroketten

9

keuze uit friet of brood

Biefstuk uit de pan

18.5

jus | gebakken champignons | gebakken ui | keuze uit friet of brood

UITSMIJTERS & OMELETTEN

HOOFDSTUKKEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites en een frisse salade
VLEES
Gegrilde Black Angus rumpsteak *

met dag verse groenten
* uit te breiden met saus: peper | paddenstoelen | stroganoff

Beef teriyaki dun gesneden rundvlees

6.5

Gegrilde Tonijn Antiboise | dagverse groenten
Catch of the day

Traslagares Verdejo

5

25 |

5

Honor Cava Brut – D.O. Cava

30

13.5

Salade Spicy pittig roergebakken kip | ui

13.5

champignons | huisgemaakte dressing

Caesar Salade Romeinse sla | geroosterde kip | spek
Salade Zalm kappertjes | rode-ui

15.5

| 6

Honor Cava Rosé – D.O. Cava

30

| 6

CHAMPAGNE

25 |

5

Moët & Chandon - Impérial Brut
Moët & Chandon - Rosé Impérial

27.5 | 5.5

Moët & Chandon - Nectar Impérial

De High Tea is in deze periode à la minute te bestellen.
Let wel de bereidingstijd is daardoor iets langer.

13.5

High Tea de Bank
Royal High Tea

4

Heer van stand chocolade-, hazelnoot-, vanille-ijs en

8

hemelse modder, als je begrijpt wat ik bedoel

Appeltaart bolletje vanille-ijs | slagroom

7

Wisselende taart bijpassend bolletje ijs | slagroom

7

HIGH WINE

High Wine de Bank

RODE WIJN

Frankrijk - Vin de Pays de Cévennes
Huiswijn: Merlot

Frankrijk - Vin de Pays de Cévennes
Huiswijn: Merlot
Grenache Noir & Syrah

Vraag naar de High Wine kaart met onze verschillende soorten wijnen.

Chili - Colchagua Valley
Ycaro Reserva Carménère
20

| 4.1

35

|

7

Clos du Roy Sancerre Pinot Noir

25

|

5

25

|

5

35

|

7

Spanje - Rioja
Don Jacobo Rioja Reserva Tinto

Frankrijk - Loire
27.5 | 5.5

25.5 p.p.

- 2 glazen wijn naar keuze
- 2 Amuses
- Antipasti
- Brood met Dukkah
- Luxe fingerfood hapjes geselecteerd door de chef
- Kaasplankje

VEGETARISCH OF VEGETARISCH TE VERKRIJGEN

ROSÉ WIJN

11.00 - 21.00 UUR

Heerlijk borrelen met verschillende wijnen
en diverse luxe hapjes.

Kaasplank wisselende kazen | vijgenbrood | appelstroop 13.5

Frankrijk - Provence

20.5
25.5

13.5

Meedoen ijsje twee bolletjes ijs en slagroom

20 | 4.1

11.00 - 16.00 UUR

Buiten onze menukaart om serveren wij tevens een high tea
bestaande uit diverse hartige en zoete lekkernijen.
Bij de Royal High Tea serveren we daar ook nog
een glas Cava en twee amuses bij.

NAWOORD 11.00 - 21.00 UUR

Grenache Noir & Syrah

Chili - Central Valley
Heritage Merlot

Frankrijk - Champagne

Frankrijk - Pays d’Oc
Maison Les Aubes Chardonnay

gegratineerde geitenkaas | honing
spek | tomaat | komkommer | olijventapenade

Côtes de Provence AIX Miss Sophie

Nieuw-Zeeland - Marlborough
Southbank Sauvignon Blanc

Salade Vita

HEEFT U EEN VOEDSELALLERGIE? MELD HET ONS.

Spanje - Penedès

Italië - Trentino
Castel Firmian Pinot Grigio

kropsla | tomaat | komkommer
cheddar kaas | pittige mayonaise

Spanje - Penedès

25 |

23.5

VEGA

MOUSSEREND

Spanje - Rueda

16.5

HIGH TEA

Hoofdgerechten toeslag van € 6

komkommer | goma dressing

Dagprijs

Vega Burger

20 | 4.1

17

Boekenburger gegrilde hamburger van Black Angus
spek | gebakken champignons | ui | gebakken ei
cheddar kaas | sambalmayonaise

SALADES 11.00 - 21.00 UUR

gekookt ei | croutons | Parmezaanse kaas | tomaat
komkommer | ansjovis-dressing

gedroogde uitjes | taugé | pindasaus | kroepoek

Omelet naturel *

Frankrijk - Cévennes
Huiswijn: Chardonnay | Sauvignon

2.5

Saté uit de wok saté van de haas

6.5

WITTE WIJN

19.5
21.5

pittige ketjap saus | rode pepers | uitgebakken uitjes
lente-ui | sesam | zoetzuur van venkel

Uitsmijter naturel *

OOK TAKE AWAY

BUNDELEN
DE KRACHTEN

6.5

VIS

* uit te breiden met: ham | kaas | spek | tomaat | champignons
€1 extra per ingrediënt

IN DEN
BOEKENKAST
WIJNBAR
DE BANK

70
82.5
75

OF VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART

