
KLEIN

VOOR ERBIJ
portie friet met mayonaise**

portie rode coleslaw**

4

3

dagelijks van 18.00 tot 22.00 // cards only

geserveerd met een brandysaus en 
gekarameliseerde appels

 Kaiserschmarrn*

/K met peren** 
stoofpeertjes met vanille-ijs,

gekarameliseerde walnoten en steranijs

ZOET
*   vegetarisch

**  vegan

met appel, gekarameliseerde walnoten en 
knapperige boerenkool

Spruitjessalade**

Ingelegde bloemkool*
met een saus van Roquefort, hazelnoten, 

knapperige boerenkool en frisée

vraag onze bediening naar de soep van 
vandaag

Huisgemaakte soep van de dag*(*)

met een mosterdvinaigrette, gegarneerd 
met panko en verse kruiden

Gegrilde prei**

studio/kraut
studio/kraut
studio/kraut

GROOT
Geroosterde miso pompoen**

met wilde rijst, roodlof, pastinaakchips en 
pompoencrème 

In Bockbier gestoofde runderwang
geserveerd met pastinaakpuree en uienchutney

Bratwurst van Brandt & Levie
op een wit puntje met uienchutney, 

huisgemaakte curryketchup, 
mierikswortelmayo, 

frietjes en rode coleslaw

+

diner
één groot gerecht

filmfilm
diner

film naar keuze+
of twee kleine gerechten

24,-
15

16

16,5

15,5

7,5

7,5

7,5

7

7

7

Vegetarische Bratwurst*
op een wit puntje met uienchutney,

huisgemaakte curryketchup, 
mierikswortelmayo, 

frietjes en rode coleslaw

glutenvrij

geserveerd met pastinaakchips
Knödel in paddenstoelenragout* 8

we hebben ook verschillende taarten, vraag de 
bediening naar ons aanbod

Taart*(*)

We hebben onze gerechten met veel 
zorg samengesteld, daarom kunnen 
ze niet op verzoek veranderd worden. 
Vraag in het geval van allergiën of 
intoleranties onze bediening gerust 
naar de mogelijkheden.



STARTERS

SIDES
fries with mayonaise**

portion red coleslaw**

4

3

daily from 18.00 till 22.00 // cards only We have put a lot of thought into our 
menu, which is why we don’t make 
changes to them. In case of allergies, 
please ask our staff for the available 
options

served with a brandy sauce 
and caramelized apples

 Kaiserschmarrn*

/K met peren** 
poached pears with vanilla ice cream,
caramelized walnuts and star anise

DESSERTS

*   vegetarian

**  vegan

with apple, caramelized walnuts 
and crispy kale

  Brussels sprouts salad**

 Pickled cauliflower*
with a Roquefort sauce, hazelnuts, 

crispy kale and frisée

ask our staff for today’s soup
Homemade soup of the day*(*)

with a mustard vinaigrette, garnished 
with panko and fresh herbs

Oven roasted leeks**

studio/kraut
studio/kraut
studio/kraut

MAINS
Roasted miso pumpkin**
with wild rice, parsnip chips 

and a pumpkin puree 

Bock beer braised beef cheek
served with a parsnip puree and onion chutney

Bratwurst from Brandt & Levie
served on bread with onion chutney, 

homemade curry ketchup, horse radish 
mayo, fries and red coleslaw

+

dinner
one main dish

filmfilm
dinner

film of choice+
or two starters

24,-
15

16

16,5

15,5

7,5

7,5

7,5

7

7

7

Vegetarian Bratwurst*
served on bread with onion chutney, 

homemade curry ketchup, horse radish 
mayo, fries and red coleslaw

glutenfree

served with parsnip chips
Knödel in a mushroom ragout* 8

we offer a selection of pies, please ask our staff 
for today’s options

Pie*(*)


