om te beginnen
onze zomer caprese

9,50

cherrytomaatjes, buratta,
rucola, balsamico dressing
zomerse buiten tartaar

8,50

tartaar van gepofte biet,
crème van geitenkaas, walnoot,
citrus en crazy peas salade

kids

spies van vlees & groenten

09,00

avondkaart

welkom bij
buiten!

we zijn 7 dagen per week
geopend. maandag & dinsdag
tot 18:00 woensdag t/m
zondag tot 21:00, keuken
sluit half uur eerder.
al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
veel groenten en een
beetje friet.
extra bijbestellen?
friet van friethoes, verse
aardappels met zeezout,
mayo en ketchup € 4,-

van de bbq, gegrilde groenten
en vlees, gepofte tomaatjes en
natuurlijk friet
kinderburger

8,00

nederlandse black angus, augurk,
gesmolten kaas, uiencompote,
tomaat, onze befaamde
buitensaus en frietjes
buiten francho’s

8,00

frietjes, mix van bonen en mais,
geraspte kaas, tomatenketchup
en guacamole

zomers genieten

en kan vanaf 17:00 uur.

soep

6,50

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

salade zalm

13,50

gemengde salade, rauwkost,
komkommer, bosui, gegrilde
groenten en een frisse citrusyoghurt-dressing met brood
zeebaarsfilet

19,50

ratatouille van tomaat, paprika,
olijven, kappertjes en olijfolie met
een gegrilde citroen
spies van vlees & groenten

13,50

van de bbq, gegrilde groenten
en vlees, gepofte tomaatjes en
natuurlijk friet
entrecote van het vuur

23,50

gegrilde zomerse groenten
en een buitengewone
chimmi churri
buitenburger

gevuld met kaviaar van paprika,
courgette, gefermenteerde tomaat
en avocado crème

nederlandse black angus, augurk,
gesmolten kaas, uiencompote,
tomaat, onze befaamde buitensaus
en frietjes

17,50

buitengewone pannenkoek

13,50

17,50

flensje van kikkererwten,
paddenstoelen, gerookte paprika,
gepofte tomaatjes met een kruiden
crème
zomer salade

diner? dat vinden we gezellig

in het zuur gegaarde zeebaars,
tomaatjes, kappertjes en paprika,
gepofte rijstsliertjes en een
avocado crème

gepofte aubergine

14,50
wil je reserveren voor

zeebaars ceviche

8,50

gemengde sla, cherrytomaatjes,
komkommer, gegrilde groenten,
frisse huisdressing van citrus,
kaas van hollandse koeien en
brood

omdat het lekker is
brownie crumble

7,50

crumble van brownie met een
ambachtelijke bol roomijs
gegrild fruit

7,50

zomerfruit van de bbq met een
vanille hangop

