
onze buiten klassieker
9,50 
steak tartaar van hollandse 
ossenhaas, kappertjes, ragfijne 
augurk en bieslook, een kwartelei, 
tortillachips en een dot heerlijke  
truffelmayonaise

voorjaarsklassieker
8,50
in houtskool gegaarde prei, asperge, 
krokant van boerenkaas, bieslook en 
een crème mierikswortel

soep
6,50
lekker na een stevige wandeling 
huisgemaakte soep van het seizoen 
met een stevige snee brood

welkom bij 
buiten!
we zijn 7 dagen per week 
geopend maandag t/m 
donderdag tot 17:00 uur.  
vrijdag t/m zondag tot  
21:00 uur, keuken sluit  
half uur eerder.

wil je reserveren voor 
diner? dat vinden we gezellig 
en kan vanaf 17:00 uur.

ben je met een groep 
van 10 of meer?
dan serveren we een selectie 
van onze gerechten om met 
elkaar te delen.
1 gang - € 23,50
2 gangen - € 27,50 

avondkaart

nog ff nagenieten

voor de stevige trek

om te beginnen

gepofte aubergine
17,50
met linzen, tomaatjes, bloemkool 
rijst, peterselie, bosui en een verse 
creme van kruiden

voorjaarsgroenten
17,50
tomaatjes, paprika, courgette 
en aubergine van de grill, 
parelcouscous, verse spinazie, 
doperwtenscheuten, kruidenolie  
en een kaaskrokant

spitskoolstamppotje
12,50
geroosterde romenesco, 
hazelnotenboter, geraspte walnoot 
en een ontplofte cherrytomaat

voorjaar uit de zee
21,50
zacht gegaarde kabeljauw, 
gegrilde prei, spinazie, tomaatjes, 
doperwtenscheuten, parelcouscous 
en een kruidenolie

lamsrack van het vuur
23,50
romenesco in hazelnotenboter, 
gepoft cherry tomaatje met 
zelfgetrokken jus van kip en  
een toef spitskoolpuree

buitenburger / kinderburger	
13,50	/	8,00
nederlandse black angus, augurk, 
gesmolten kaas, uiencompote, 
tomaat, onze befaamde buitensaus 
en frietjes

angus ribeye van de grill 	
25,00
romenesco in hazelnotenboter,
gepoft cherry tomaatje met
zelfgemaakte buitenboter en
een toef spitskoolpuree

kroket met friet
6,00
voor onze kleinste vrienden is  
het pret want die krijgen verse  
friet met een kroket 

lekker voor erbij,  
friet van friethoes
4,00
verse aardappels met zeezout,  
mayo en ketchup

warm chocolade taartje
7,50
met een smeltende kern van 
chocolade en ambachtelijk 
roomijs 

kaasplank
9,00
3 soorten hollandse kazen, gewoon 
omdat het kan!	


