
Lunch dishes
Lunch hour is the best hour of the day 

Roast beef   12 
Boterham met langzaam gegaarde runder-rosbief 

Smoked Salmon 14
Tartaar van gerookte zalm, dille en citroenmayonaise

Smashed Avocado  11
Boterham met smashed avocado, tomaat en een zacht gekookt eitje

Chicken Curry  12
Boterham met warme kip-kerrie salade, komkommer en een zacht 
gekookt eitje

Croque monsieur 7         
met ham, Emmenthaler en bechamelsaus

2 Dutch Croquettes 9 
met mosterd en brood

Clubsandwich 12
Gerookte kipfilet, verse eiersalade, rucola, Parmezaanse kaas en frites

Bouncer 5J Iberico 14 
Uitsmijter met zongedroogde tomaten, tuinkers en Iberico 5J ham

Bikini  4
Tosti ham & kaas 

Combi dishes
If you can’t get enough of  horseriding!

L O U N G E  B I T E S    17
2 people - extra person € 11
                  

Rotterdamse oude kaas
Krokantjes  
Nootjes & kaasvlinders 
Olijven   
Bitterballen 
Kaastengels 
Pincho aïoli 
Brood met aïoli 

D R E S S A G E  S T A R T E R S  26
2 people - extra person € 13 
                 

Al Bondiga
Spaanse gehaktballetjes met tomaat & amandel

Croquettes
Mozarella-tomaat kroketjes

Calamari 
Burrata classic
Burrata met gemarineerde tomaat 
Flat bread 
met hummus

G A L L O P  S T A R T E R S   32
2 people - extra person € 16
                  

Roast Beef   
Langzaam gegaarde runder-rosbief met 
marjoraan-mayonaise, tomberries en kappertjes 

Oysters 
Flat bread
met hummus 

Fried oyster mushrooms
Tuna skewers  

Bao Buns
Steamy buns with delicious flavours!

Chicken  3pcs 9
Gestoomde broodjes met oosterse 
groenten, pulled chicken & krokante 
uitjes

Veggy   3pcs 8
Gestoomde broodjes met oosterse 
groenten, gemarineerde komkommer 
& krokante uitjes

Shrimp  3pcs 10
Gestoomde broodjes met oosterse 
groenten, gemarineerde komkommer 
& pikante gamba’s

Oysters
The world is your oyster

It’s up to you to find the pearls

Classic 3pcs 12
Klasieke oester met citroen en sjalot in azijn

Seasonal   3pcs  13
Wisselende oesterbereiding uit het seizoen

Japanese 3pcs  13
Japanse stijl met frambozen mayonaise
 & yuzu 

Platter  6pcs  25
Oesterproeverij met verschillende smaken 

Shared dishes
The miracle is this: 

The more we share the more we have

Croquettes   3pcs  8
Mozarella-tomaat kroketjes

Patatas bravas    8

Fried oyster mushrooms 7

Gyozas Veggy  3pcs 7
Krokante knoflook en hoisin

Pimientos de Padrón  8
Groene pepers met zeezout

Burrata Classic  13
Burrata met gemarineerde tomaat

Burrata Fig  15
Burrata met vijgen compote, verse vijgen 
& balsamico stroop

Gambas Pillpill  13
Gambas in knoflookolie met rode pepers

Calamari  14
Gefrituurde calamari met citroenmayonaise

Calamari salade  12
Lauwwarme met antiboise

Tuna skewer   1pcs  7

Shrimp skewer 1pcs 6

Kingfish Ceviche  11
met aardappel, yuzu-mayonaise en babycroutons 

Fregola with seafood  15
Rijkgevulde fregola met zeevruchten, 
frisse venkel salade en amandel

Gyozas Chicken 3pcs 9
met chili & citrussaus 

Al Bondiga  12
Spaanse gehaktballetjes met tomaat & amandel

Roast Beef   11
Langzaam gegaarde runder-rosbief met 
marjoraan-mayonaise, tomberries en kappertjes 

Steak tartare  14
met mosterdschuim, kapper-appeltjes en bieslook

Iberico 5J Bellota  40gr/80gr  14/28
Exclusieve ham uit Spanje geserveerd met pan con 
tomaten



Slow fast food
Keep calm and eat Slow Fast Food

Pasta al Forno  16
Josper gebakken, romige pasta met ei en groenten

Chicken burger   14
Gegrilde kipfilet op een brioche bun met wasabimayonaise, koolsla 
en friet

Hereford burger   16
Gegrilde hamburger van 200 gram op een brioche bun met
cheddar, gerookte ui, little-gem en friet

Pizzaretti Margherita   6
Mozzarella en tomaat

Pizzaretti Salami   7
Tomaat, mozzarella en licht pikante salami

Bolognaise   13
spaghetti met bolognaisesaus en parmezaanse kaas

Aglio, olio   14
Spaghetti met knoflook, rode pepers, rucola en verse burrata

Fregola with seafood  15
Rijk gevulde fregola met zeevruchten, frisse venkel
salade en amandel

Sides
Put it on the side

Fries   4

Sweet Potato Fries   5
met gerookte paprika mayonaise

Truffle fries  8
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas 
& bosui 

Italian salad  5
met druiven, Parmezaanse kaas en 
balsamicodressing 

Roasted Bimi   6
met panko & venkelzaad

From the Sea
Like a fish in the sea

Butterfish 22
met kruiden crème fraiche en kruidensla 

Grilled tuna  33
Gerilde, gesneden tonijn steak met frisse 
antiboise en avocado

Kids
For the future entrepeneurs

Chicken Nuggets 7
met frites 

Little Dutch Pancakes 6
Poffertjes met roomboter en poedersuiker

Chicken Burger 11
met koolsla en frites

Chicken Breast  15
Gegrild kippenborst met bimi en frites

Josper Grill
Add the heat to the meat, let’s grill!

Short Rib  24
langzaam gegaarde runder-rib met jus van rode wijn en
zoetzure koolrabi 

Irish Black Angus Rib Eye  31
Gesneden Irish Black Angus Rib Eye.
Keuze uit pepersaus, zwarte knoflooksaus & paddenstoelen saus

Tournedos  34
Gesneden Tournedos. 
Keuze uit pepersaus, zwarte knoflooksaus & paddenstoelen saus

Chateaubriand   65
Va. 2 pers. Keuze uit pepersaus, zwarte knoflooksaus
 & paddenstoelen saus 

Chicken skewer  17
Gemarineerde kipspies van de Josper grill 

Chicken curry  15
Rijk gevulde fregola met zeevruchten, frisse venkel

Salads
A healthy salad a day keeps the doctor away

Vegetariana  11
Vegetarische salade met gegrilde groenten, 
tomaat, avocado, pijnboompitten 

Ceasar  14
Romeinse salade met gegrilde kip, 
ansjovismayonaise & knoflookcroutons

Smoked Salmon  15
Salade met gerookte zalm, broccoli, 
ei, boontjes & citroenmayonaise

Soup 
SOUP-er hot & delicious 

Tomato soup   6
Klassieke verse tomatensoep met brood
&  basilicum 

High Tea
A little bit sweet... 

Va. 2p. te bestellen  p.p.27

Pirouette high tea wordt geserveerd met 
scones uit de oven, Engelse lemoncurd,  
ambachtelijk gebak, diverse sandwiches & 
thee (verse munt & gember en verschillen-
de smaken van Wellington)

+ Glas Cava  7

+ Fles Moët Champagne 79

Desserts
You can’t buy happiness, but you can buy dessert and that’s kind of the same thing

Daily changing pastries  va. 5

Cheese platter   12
Diverse kazen met bijpassende garnituren 

Churros  7
met gezouten karamel & chocoladesaus 

Trio of ice cream  7

Tiramisu  8
Klassiek Italiaans dessert  

Creme Catalana with kokos  9
met grapefruit & mandarijnsorbet

White chocolate mousse  9 
met gemarineerd rood fruit, yoghurtijs 
& warme chocolademousse 

Grand dessert  28
Variatie van desserts 


