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Formidable dat je er bent! 
Wij trakteren dagelijks op een deal.

Maandag
Let’s get it started
Sushi roll special van de week 8 st.  10.00

Dinsdag  
Lekker burgerlijk
Bourgondische burger 
friet en sla                     15.00

Woensdag 
We are family
Kidslekkernij en ranja       7.50 

Donderdag
Oh My Gin en Tonic Night
Wekelijks wisselende G en T       5.00
  

Vrijdag
VrijMiBo met free bites!
Twee rondes tussen 
16:00 uur en 18:30 uur

Zaterdag 
Vier het weekend!
Koffi  e en gebak        5.50

Zondag
Sparkling Sunday
Bestel een fl es bubbels en krijg er gratis 
een portie nacho’s bij!

Cava                                                    34.50

The Diamont rosé                                                  38.50

Champagne! Veuve Clicquot                 55.00

Bitterballen mosterdmayonaise 8 st.   7.95 

Reypenaer kaas vijgenjam  V    7.95 

Kaasstengels met chilisaus 8 st. V    7.95 

Gemengd bittergarnituur 
mosterdmayonaise en chilisaus 12 st.             10.95 

Vegetarische bittergarnituur
kruidenmayonaise 12 st. V                            10.95 

Broodplank
breekbrood, gezouten boter en aïoli V   6.75

Nacho’s kaas, tomatensalsa, 
bosui en chilisaus V      7.95 

Nacho’s “Superieur” pulled chicken, kaas,
guacamole, tomatensalsa, bosui 
en crème fraîche      9.75  

Calamares met aïoli en citroen 8 st.      7.95  
Champignons uit de oven met knofl ook
en peterselie V      7.95

Chorizokroketjes en sweet chilli 8 st.   7.95

Flammkuchen (dun pizzabrood)

- Spek, ui  en crème fraîche     7.55 
- Geitenkaas, rode biet en crème fraîche V      7.55
- Feta, paprika, rode ui, rucola en 
   crème fraîche V                7.55 

Plateau Formidable
ruim assortiment warme 
en koude hapjes                17.95

Plateau D’amour                   
lamskebab, fl atbread, hummus, knofl ook-
garnalen, labneh, tomatenchutney en feta    17.95

Daily Deals Bij de borrel
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Broodplank

breekbrood, gezouten boter en aïoli V    6.75 

Voorgerechten
Serranoham tomatenrelish, rucola 
en knofl ookbrood    10.50

Carpaccio truff elmayonaise, oude kaas, 
rucola en pijnboompitten   10.50

Coquilles (3) 
wortelcrème en amandelolie   10.50

Aspergesalade sinaasappeldressing V 10.50

Buikspek zacht gegaard in oosterse 
marinade en zoetzure groente  10.50

Rilette van makreel
kruidensla, aïoli en knofl ookbrood  10.50

Hoofdgerechten (met salade en friet)

American burger cheddar, tomaat, 
uienchutney, augurk, rucola en bbq saus        15.95  

Rode bieten burger zoetzure groenten, 
rucola, avocado en aïoli  V   15.95

Groente tajine
curry, venkel en harissa V   16.95
- uit te breiden met gamba’s of kip  +3.50

Saté van kippendij
satésaus en sambal goreng boontjes  16.95

Diamanthaas voorjaars ratatouille en 
een romige pepersaus   19.95

Zeebaars wortelcrème en tomaten-
antiboise      19.95

Linguine garnalen, knofl ook, tomaat en 
verse kruiden                         17.95

Kalfstaartstuk risotto van aardappel en 
peultjes                             19.95

Lamskebab labneh en naanbrood                16.95

Side dishes
Salade         3.50

Geroosterde groenten      4.00

Friet en mayonaise         2.75 

Zoete aardappelfriet en 
kruidenmayonaise       4.00

Soep (geserveerd met brood)

Romige waterkers soep V      6.50

Gevulde tomatensoep V      6.50

Salades 
Black pepper chicken                                            14.95

Burrata tomaat en basilicum V              14.95 

Salade Niçoise verse tonijn, ei en boontjes 16.95

Surf en Turf diamanthaaspuntjes, gamba’s 
en teriyaki saus                                                          14.95

Sushi à la Chef Patrick
De sushi gerechten zijn ook voor take-away 
te bestellen

Sushi spicy chicken mango roll
kip, spicy mayonaise en mango  13.95 

Sushi en sashimi
zalm, tonijn, gamba’s, wasabi en sushi 15.95

Sushi dragon roll 
gefrituurde garnaal, komkommer 
en avocado                   13.95

Sushi explosie bowl
sushirijst, wakame, radijs, wortel, mango, 
edamame, komkommer en sriracha mayonaise
Keuze uit: zalm, tonijn, kip of  gemarineerde tofu  
      15.95

Pain Hollandais (bruin/wit)                             
Uitsmijter met kaas, ham en/of spek                           8.75
Rundvleeskroket 1 of 2 st.  6.00       8.75
Broodje ham of kaas                                              6.00

Pain Polaire (fl atbread) 

Kip cajun paprika, bacon en 
kerriemayonaise     9.75
Warme beenham mosterdmayonaise 8.75
Makreel rilette rode ui en komkommer 8.75

Hüttenkäse avocado V   8.75
Surf en Turf in teriyaki gemarineerde 
gamba’s en diamanthaaspuntjes  9.75

Pain du Pays (bruin/wit)    
Tonijnsalade      9.25
Carpaccio truff elmayonaise en oude kaas 9.25
Carpaccio excellence knofl ookgarnalen,
teriyaki mayonaise                 13.75
Geitenkaas zoete uienchutney en noten V 9.25
Spicy pulled chicken salade   9.25
Hummus geroosterde paprika en feta V 9.25
Gerookte zalm avocado en komkommer 9.25

Club Sandwich (met friet)

‘St. Tropez’ bacon, kaas, kip, ei, tomaat,  
komkommer en mosterdmayonaise               12.85

‘St. Maxime’  brie, uienchutney, noten, 
sla en aceto balsamico stroop V              12.85

Tosti’s (bruin/wit) 

Ham en/of kaas    4.75
Brie, noten en uienchutney  V  6.75
Kip, kaas, tomaat en pesto   6.75

Yoghurt Bowl
Yoghurt, vers fruit, noten en granola  V      6.50

   

Desserts
Sinaasappel crème brûlée taart  7.95

Brownie
ananascoulis en vanille ijs   7.95

Hangop passievrucht en mango  7.95

Dame blanche
vanille ijs en stracciatella ijs met 
chocoladesaus    7.95

Tartelettes met limoenmeringue                    7.95

Frans kaasplateau
vijgen-notenbrood    9.95

Friandises selectie zoete lekkernijen
koffi  e of thee     6.50
met Liqueur “Formidable”              +4.00

IJs
Keuze uit: vanille, citroen,
stracciatella en mango               per bol  2.00

Heeft u een allergie of intolerantie? Vertel 
het ons, dan houden wij hier rekening mee. 

V = Vegetarisch

Daily Deals
Iedere dag van de week hebben we 

een leuke aanbieding. C
heck onze 

Daily deals op de achterz
ijde van 

deze kaart.

Lunchgerechten zijn tot 17.00 uur te bestellen.
Onze keuken is geopend tot 22:00 uur

BorrelhappenCheck ons uitgebreide assortiment aan hapjes en borrelplateaus op de achterzijde van deze kaart.

Daily deals op de achterz
ijde van 

Liqueur FORMIDABLE

Tijdens de lockdown hebben we niet stil ge-
zeten. Trots presenteren we een unieke likeur 
onder ons eigen label!
Deze likeur is gedistilleerd uit bloemige alcohol 
in combinatie met sinaasappel, citroen, kruid-
nagel en rode peper. Het resultaat is bijzonder 
smaakvol. 
Voila, Liqueur FORMIDABLE
       Per fl es 32.50

Mmmm, lekker 

bij de koffie!


