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L U N C H  G E R E C H T E N 
Te bestellen tot 13:00 

 

Soep € 3,75 [geserveerd met brood] 

Seizoensoep, Soep met ingrediënten van het 
seizoen, vraag onze studenten of laat u 
verrassen  

Broodgerechten € 4,50  

 
‘Half 12-uurtje’ Proeverijtje van de 
kaart 

Croque Madame, een echte klassieker 
geserveerd met side-salade en tafelzuur 

Rosbief van kalfsmuis op zuurdesembrood 
met artisjokken, oude kaas en 
tonijnmayonaise  

Steak tartare aan tafel, laat u verwennen 
met dit mooie gerecht, aan tafel bereid. 

 

 

 
 
 
Maaltijdsalade € 5,50 

Rijk gevulde salade, u heeft keuze uit; 
vegetarisch, vis of vlees 

Na € 3,75 

Carrotcake, worteltaart chefs style 
Hollands kaasplankje selectie van 
4 harde en zachte Hollandse kazen van de 
Lindenhoff (supplement + € 2,-) 

Bij de borrel 

Bitterballen met mosterd 
8 stuks | € 2,50 

Old Amsterdam kaasstengels met chilisaus 
8 stuks | € 3,50 
 
Broodplankje met Lindenhoff boter  
en olie  | € 1,50  

D I N E R  G E R E C H T E N 
Te bestellen van 18:00 tot 19:30 

 

 

Voorgerechten € 5,50 
Bietencarpaccio, geserveerd met 
geitenkaas 
 
Steak tartare, mooie klassieker, aan 
tafel bereid 

Soep € 3,75 [geserveerd met brood] 

Seizoensoep, Soep met ingrediënten van 
het seizoen 

 
Hoofdgerechten € 8,50 

Pappardelle con funghi, verse pasta 
geserveerd met paddestoelen  

Visstoof, met diverse soorten vis 
geserveerd met aardappel- en 
groentegarnituur 

‘Rocks meat special’ geserveerd met 
aardappel- en groentegarnituur. 

Bijpassende wijn? Vraag naar onze 
suggesties!   

 

Na € 3,75 

Hollands kaasplankje selectie van 
4 harde en zachte Hollandse kazen van de 
Lindenhoff (supplement + € 2,-) 

Crêpes cherise, geflambeerd met kirsch 
 

 

 

3-gangen € 17,- Gerechten zijn ook             
los te bestellen 

          

Vanaf 8 personen serveren wij u graag een 
keuzemenu 

 
 

 

 Bijgerechten € 1,50 

 
Rocks Brood met boerenboter 

Verse friet met huisgemaakte mayonaise 

Side salade met dressing  

Weekspecial (warm) 

Onze studenten vertellen U graag het 
gerecht van de dag. 

Veel gerechten kunnen wij ook vegetarisch 
serveren   

Heeft u een allergie of een dieetwens, meldt 
u het ons? 


