Het Ruiterhuys
Waarde Gast,
Van harte welkom in onze gasterij “Het Ruiterhuys”.
Wij zijn trots dat u heeft gekozen om bij ons te gast te zijn. Samen met ons team zullen
wij er alles aan doen om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.
Mochten er vragen of speciale wensen zijn, laat ons het weten zodat wij u zo goed
mogelijk kunnen helpen. Vindt u het leuk of interessant om in onze keuken te kijken, dan
bent u van harte welkom.
Wij wensen u een heel erg fijn verblijf en smakelijk eten.
Frank en Nikki

Op de kaart staan vegetarische en veganistische gerechten
aangeduid met een symbool.

VEGETARISCH

/ VEGANISTISCH

DRANKBELEID!
Graag vragen wij uw begrip voor het volgende: mochten wij twijfel hebben
over uw leeftijd i.v.m. strenge alcoholcontrole (18+), dan is het mogelijk
dat wij om uw ID bewijs vragen.

BENT U IETS VERGETEN?
Wij hebben voor u leesbrillen | kindervoeding | luiers | zonnebrandcrème

Wij verzoeken u, om als groep niet apart af te rekenen, maar één gezamenlijke
rekening per reservering/tafel te voldoen. Dit scheelt u én ons een hoop tijd!
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Lunchkaart

(vanaf 10.30uur tot 16.30uur)

SOEPEN

Pomodori tomatensoep vegan room

6.5

Soep van de maand “wisselende seizoenssoep”

7

Thaise groene currysoep noedels | kokosmelk | groenten

7

BROODJES
(Keuze uit bruin of wit boerenlandbrood)

Old Heemskerk

6.5

Carpaccio rucola | tomaat | Old Heemskerk | pijnboompitten | pesto-mayonaise

11

BLT kippendijen | piri-piri mayonaise | bacon | salade | tomaat | frites

12

Gegrilde brisket oude kaas | jalapeños | rode ui | ijsbergsla | barbecuesaus

9

Huisgerookte zalm venkel-appelsalade

10.5

Broodje v.d. week “wisselende weekspecial”

9

Sloppy Joe spicy veganistisch gehakt | linzen | avocado | jalapeño | sriracha mayonaise

8.5

RUITERHUYS LUNCHTOPPERS
Broodje “Ruiterhuys” roergebakken biefstukpuntjes

12

champignons | taugé | bosui | sesam woksaus | aioli | knapperige ijsbergsla
(Kan ook besteld worden met “kipstuckjes” van de Vegetarische Slager)

12-uurtje

11.5

broodje carpaccio | broodje gezond | rundvleeskroket | tomatensoepje
(Kan ook vegetarisch besteld worden)

Lunchproeverij - v.a. 2 personen

13.5 p.p.

spread van feta en courgette | frisse rauwkostsalade | carpaccio | coppa di parma |
serranoham | chorizo | gerookte zalm | geitenkaas met nootjes omwikkeld |
garnaaltjes met appel en creme fraise | kroketje | brie | buffelmozzarella
Extra brood 2

EXTRA GEZOND! ZONDER TOEVOEGINGEN EN VEGANISTISCH!
Super booster spinazie | banaan | appel | kiwi | spirulina | sinasappel

6

Healthy broodje flatbread | hummus van doperwten | spinaziesalade | groene groenten | avocado

8.5

Buddha bowl quinoa | ras el hanout | avocado | mango | tempeh | groenten | harissa-mayonaise

9

MAALTIJDSALADES
Zomerse salade

14.5

gewokte pittige tempeh | mango | taugé | bosui | chilisaus
Carpaccio 		

15.5

rucola | tomaat | Old Heemskerk | pijnboompitten | pesto-mayonaise
Geitenkaas 		
met noten omwikkelde geitenkaas | gekarameliseerde appel | honing-balsamicodressing
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14.5

Lunchkaart

(vanaf 10.30uur tot 16.30uur)

TOSTI CORNER

(Keuze uit een bruine of witte flaguette)

Classic ham | jonge kaas 		

6.5

Cheese jong belegen - oude kaas 		

6

French brie | vijgenjam | jambon d’Ardenne 		

8.5

Italian salami | mozzarella | pesto | Italiaanse kruiden 		

8

Scharreleitje drie vers gebakken scharreleieren		

7

(Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood)

Extra supplement ham - kaas - spek 1.5

PANCAKES
American pancakes maple syrup | kwark | fruit

		

8

KROKETTEN - 2 stuks		

9

(Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood)

Holtkamp draadjesvleeskroketten
Vegetarische draadjesvleeskroketten
Amsterdamse groentekroketten
Kroketten van de week
(Vraag naar ons wisselende aanbod)

VOOR DE GROTERE TREK!

Geserveerd met salade | frites | mayonaise
Saté - 2 stokjes van 100 gram		

18

gemarineerd varkensvlees | satésaus | aardappelsalade | atjar | kroepoek
Hamburger - 220 gram		

18

hamburgerbol | oude kaas | tomaat | bacon | salade | spicy topping
Indiaanse tandoori zalm 		

18

pittig gekruide zalm | frisse raita | mango chutney
Kogelbiefstuk - 200 gram

22

botermalse steak | salsa verde | peperroomsaus
Handgemaakte ravioli 		18.5
mozzarella | cherrytomaat | basilicum | tomatensaus | rucola | parmezaanse kaas
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Borrelkaart

(vanaf 10.30uur tot de keuken sluit)

STARTERS

Lekker om mee te beginnen of gewoon bij de borrel!
Baguette met dips

		

4.5

Flatbread aioli

4.5

Gemarineerde olijven 		

3.5

Oesters “Fine de Claire Nr. 3” - 4 stuks

11.5

2 oosters | sojasaus | bosui | 2 klassiek | rode wijnazijn | sjalot
Nacho’s uit de oven 		

8.5

jalapeño peper | zure room | guacamole | salsa | trio van kaas
Extra saus 1

Ruiterhuys borrelplank 		

16

verse hamsoorten | ossenworst | belegen kaas | bittergarnituur | olijven | brood met dips
Bruschetta’s - 6 stuks

		

12

carpaccio | huisgerookte zalm | serranoham | olijven
Gamba pannetje

10.5

pittige knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje
Ook veganistisch te bestellen

Iberico rib fingers uit de Mibrasa aioli

9

STEL ZELF SAMEN - vanaf 4 stuks
Kaasstengel

1

Draadjesvleesbitterbal

1.25

Vlammetje

1

Mini loempia

1

Mini frikandel

1

Mini groentekroket

1

Krokante gamba

1.5
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Voorgerechten

(vanaf 17.00uur te bestellen)

SOEPEN

Pomodori tomatensoep vegan room

6.5

Soep van de maand “wisselende seizoenssoep”

7

Thaise groene currysoep noedels | kokosmelk | groenten

7

VOORGERECHTEN
Gamba’s		10.5
pikante knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje
Ook veganistisch te bestellen

Tataki van zalm 		

11

spicy geroosterde zalm | Thaise salade | gembermayonaise
Carpaccio 		

11.5

rucola | zongedroogde tomaat | Old Heemskerk | pijnboompitten | pesto-mayonaise

Steak tartaar Inmiddels al een “klassieker”		
11
tartaar van Hollands rund | zachtgekookt eitje | ansjovis | truffelmayonaise | boerentoast
Hollandse trots 		

9

geroosterde bloemkool | ras el hanout kruiden | rode kool | mango | koriander |
hazelnoot | kerriemayonaise
Knolselderij carpaccio 		

8

dungesneden geroosterde knolselderij | crème van salie | citroenolie |
borage cress | macadamia noten
Tomaten steak tartaar 		9.5
shiitake | olijven | gefrituurde kappertjes | vadouvan mayonaise |
basilicum sorbet | cracker

SHARED DINING! - voor 2 of 4 personen
Het liefst van zoveel mogelijk gerechten genieten?
Kies dan voor een heerlijke shared dining
en deel samen een selectie van diverse voorgerechten, geserveerd op een sharing plateau.

puur, passie en eenvoud

13 p.p.

Ons vlees
Wij van Gasterij het Ruiterhuys zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering.
Deze keer met als resultaat:
een nieuwe slager én een nieuw vleesconcept.
Met onze landelijke en bewuste Gasterij op het oog, konden wij ons niet langer vinden
in de afname van vlees in de reguliere vleesindustrie.
Voor ons is het belangrijk dat elk stuk vlees herleidt kan worden tot de bron, dat de
dieren gegarandeerd een goed leven hebben gehad en dat het vervolgtraject het best
mogelijke is geweest. Alleen dan zal het dier bij ons als eindproduct dienen.
Daarom zijn wij vanaf 1 april een samenwerking gestart met Slagerij ten Wolde.
De slagerij van Arend ten Wolde is ambacht op zijn puurst. De zelf slachtende slager
werkt samen met 26 boeren uit de omgeving Waterland/Purmerend. Velen van deze
boeren zijn hobby boeren. De slachting zelf is niet machinaal gedreven, maar rustig en
zonder tijdsdruk. Ook met het transport is rekening gehouden. Deze duurt maximaal
maar 30 minuten.
Beide alternatieven zijn wenselijk voor het dier, omdat er geen stresshormoon vrijkomt.
Dit komt ook ten goede van de smaak van het vlees.
Op deze manier serveren wij u de beste kwaliteit. Net zo belangrijk is dat wij met
deze samenwerking diervriendelijk en duurzaam ondernemen en lokale boeren
ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u altijd kijken op www.slagerijtenwolde.nl. U kunt ook altijd
bellen met Marcel zelf. Op deze manier willen wij zo transparant mogelijk ondernemen.
Wilt u nog meer weten over onze producten en boeren?
Eén keer per jaar gaan wij met onze medewerkers op excursie naar deze boeren.
Wanneer u ons wilt vergezellen kan dat, informeer naar de eerst volgende datum.

E. Constantijn Huygensstraat 90-H 1054BX Amsterdam
Tel. 020-6183911
info@slagerijtenwolde.nl
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Hoofdgerechten

(vanaf 17.00uur te bestellen)

VLEESGERECHTEN

Alle gerechten zijn met passie bereid in onze Mibrasa houtskooloven.
Hamburger - 220 gram 		

18

hamburgerbol | oude kaas | tomaat | bacon | salade | spicy topping
Saté - 2 stokjes van 100 gram

		

18

gemarineerd varkensvlees | satésaus | aardappelsalade | atjar | kroepoek
Boerenkip 		

18

halve Nederlandse boerderijkip | spicy kruiden | huisgemaakte appelcompote
Kogelbiefstuk - 200 gram 		

22

botermalse steak | salsa verde | peperroomsaus
Porchetta 		

18.5

Italiaanse rollade | salie | knoflook | rozemarijn | tijm | linguine | pesto | knoflook jus
Ribeye - 220 gram 		

24.5

mooi dooraderde ribeye | gekarameliseerde sjalot | rode portsaus

SHARED DINING! - voor 2 of 4 personen

26 p.p.

Het liefst van zoveel mogelijk gerechten genieten?
Kies dan voor een heerlijke shared dining
en deel samen een selectie van diverse vlees -en visgerechten, geserveerd op een sharing plateau.

Uiteraard worden onze hoofdgerechten geserveerd met bijpassend
seizoensgarnituur, frites, mayonaise en compôte.

EXTRA GARNITUUR OM BIJ TE BESTELLEN
Groene salade komkommer | tomaat | rode ui | croutons 		

4

Roseval aardappels in schil olijfolie | knoflook | Italiaanse kruiden 		

3.5

Puntzak frites mayonaise 		

3.5
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Hoofdgerechten

(vanaf 17.00uur te bestellen)

VISGERECHTEN

Indiaanse tandoori zalm 		

18

pittig gekruide zalm | frisse raita | mango chutney
Tonijnsteak 		

22

rood gebakken tonijnsteak | oosterse sesam woksaus | noedels
Catch of the day

dagprijs

Wisselende vis van het seizoen
(Vraag naar ons assortiment)

Gambas XL 		19
pikante knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje
Ook veganistisch te bestellen

VEGETARISCHE EN VEGANISTISCHE GERECHTEN
Curry 		

18

pittige oranje bloemkoolcurry | linzen | tomaat | venkel | rijst | naanbrood | raita
Beyond burger 100% vegan 		18
Niet van echt te onderscheiden, een heerlijke veganistische plantaardige burger
hamburgerbol | salade | spicy topping
Duo van Knolselderij 		18
oosters gemarineerde knolselderijsteak | mini pita gyros | Griekse tzatziki
Handgemaakte ravioli 		18.5
mozzarella | cherrytomaat | basilicum | tomatensaus | rucola | parmezaanse kaas

De maaltijd salades van onze lunchkaart zijn ook te bestellen voor het diner.
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Kindergerechten

(vanaf 10.30uur te bestellen)

BROODJES

Keuze uit chocopasta - aardbeienjam - jonge kaas 		

3

VOORGERECHTJES
Kopje tomatensoep 		

4.5

Fruit op een stokje aardbeien | banaan | meloen | ananas 		

6

Ham met meloen 		

6.5

KINDERMENU’S
Menu kipnuggets - kroket - kaassoufflé - frikandel - groentekroket 		

7.5

frites | koude sauzen
Stokje varkenssaté		

9

frites | aardappelsalade | satésaus
Gebakken zalmfilet Voor de gezonde trek		12.5
doperwten | gebakken aardappels
Pizza margherita		9.5
tomatensaus | jonge kaas | mozzarella | pesto
Extra supplement ham - salami - ananas 1
Spaghetti bolognese		8.5
tomatensaus | vegetarisch gehakt | geraspte jonge kaas
American pancakes - 3 stuks 		

7.5

stroop | poedersuiker | aardbeienjam
Puntzak friet mayonaise | ketchup 		

3.5

Bakje appelmoes 1

VOOR DE ALLERKLEINSTEN, SPRUIT, BABY- EN PEUTERMENU		
5
Vegetarisch en met zorg bereid, uiteraard zonder toevoegingen!
Wortel twist vanaf 4-8 maanden
zachte puree van wortel | zoete aardappel | basilicum
Zoet stamppotje vanaf 8-12 maanden
stamppotje van wortel | pompoen | zoete aardappel | ui | linzen
Bulgur ratjetoe vanaf 12 maanden
bulgur met ratatouille van tomaat | courgette | aubergine | basilicum
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Desserts

(vanaf 10.30uur te bestellen)

Crème brûlée van sinaasappel 		7.5
krokant laagje van rietsuiker | vleugje Grand Marnier | vanille ijs
Ponzu panna cotta

		

7.5

mousse van ruby chocolade | kumquat | matcha ijs
Scroppino Klassiek Italiaans ijsdrankje		8
prosecco | limoncello | citroenijs
Chocolade taartje 		8
warm lopend chocolade fudgetaartje | vanillesaus | karamel zeezout ijs
Dessert proeverij 		8.5
Toch nog geen keuze kunnen maken?
Kies dan voor onze proeverij van diverse zoetigheden
Kaasplankje 		

9

Nederlandse boeren kazen
(Vraag naar ons assortiment)

Ice Fondue - v.a. 2 personen

10.5 p.p

IJskoud, mysterieus en zeer lekker
Met -196 graden Celcius bonbons maken met vers fruit | chocolade | slagroom
Extra 3e, 4e en 5e persoon 7.5 p.p.

KINDERIJSJES
Nutella pizza bolletje vanille ijs | marshmallows		
Bolletje ijs

6.5

2.25 p. stuk

Keuze uit vanille - chocolade - aardbei - karamel zeezout ijs
Met slagroom 0.75
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Dranken

WARME DRANKEN

SAPJES

Koffie

2.5

Appel-perensap

Cappuccino

2.5

Tomatensap

Espresso

2.5

Verse jus d’orange

Espresso Macchiato

2.5

Dubbele espresso

3.75

Koffie verkeerd

2.5

Latte Macchiato

2.85

Chai Latte

3.25

Sojamelk 0.5

3
2.75
3.5

SMOOTHIES
Berry Boost blauwe bes | zwarte bes |

4.5

braam | banaan | sinasappel

Bananas banaan | ananas | kiwi | mango |

4.5

sinasappel

Alle koffie’s zijn décafé te bestellen
Ook met een smaakje te bestellen 0.6
vanille - amaretto - kaneel - caramel

Thee

2.5

Verse muntthee

3.5

Gemberthee

3.5

Warme chocomel met échte chocolade

3

Slagroom 0.5

FRISDRANKEN
Coca-Cola

2.75

Fanta sinas
Rivella
Chaudfontaine still - sparkling

Fever Tree Ginger Ale

3.5
3.75

5,1%

Hertog-Jan Weizener 		

5,7%		

Hertog-Seizoenbier 		

(wisselend %)

Leffe Blond			

6,6% 		

Leffe Bruin			

6,5%		

4.5

Tripel Karmeliet			

8,4%		

4.5

Texels Skuumkoppe		

6,0%		

4

Sancti Adelberti

5,7%

4

Liefmans fruitesse 		

3,8%

3.75

Hertog-Jan Bastaard Radler

2,7%

3.75

Hertog-Jan 0.0 			

0,0%

2.75

Hoegaarden Radler 		

0,0%

2.75

2.75
4
4.5
4

BIEREN UIT DE FLES

SPECIALE KOFFIES

6.5

Irish koffie whiskey
Spanish koffie Tia Maria

Fever Tree Indian Tonic

Jamaican koffie bruine rum

Fever Tree Lemon Tonic

Kiss of fire koffie Tia Maria & Cointreau

Fever Tree Grapefruit soda
Spa blauw    75 cl.

4.75

Spa rood   

4.75

Fristi

2.5

Chocomel

2.5

Melk of Karnemelk

Hertog-Jan 			

Italian koffie amarettto

Fever Tree Ginger Beer

75 cl.

VOL

(Egmonds Abdijbier)

Coca-Cola zero

Homemade Ice Tea

BIEREN VAN DE TAP

2

Limonade

1.5

Gieter limonade

4.5

KOFFIE TRAKTATIES
IJskoffie

6.5

koffie | 2 bolletjes vanille-ijs | slagroom |
gekarameliseerde nootjes

Koffie Ruiterhuys

6

koffie | siroop naar keuze | slagroom

Koffie Compleet

6

slagroom | 3 zoete lekkernijen

Gebak
Slagroom 0.5
(Vraag naar ons assortiment)
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vanaf 4

Dranken
HUISWIJN

GLAS

FLES

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

Le petit pont “rouge”

4

19.5

Bols Jonge of Oude

Le petit pont “blanc”

4

19.5

Bols Barrel Aged Genever

4

Le petit pont “rosé”

4

19.5

Bols Corenwyn 2 jaar

4

Prosecco

5

3.5

24

Hoppe Vieux

3.5

Champagne Barnaut Grand Cru

45

Coebergh Bessenjenever

Champagne Moet et Chandon

3.5

80

Zwarte kip advocaat

3.5

Jagermeister

3.5

LIKEUREN

4

Frangelico

PSV (PORT/SHERRY/VERMOUTH)

Amaretto

Rode port Codger tawny

Tia Maria

Witte port

Kahlua

Sherry Pedro Ximinez

Grand Marnier

Martini - Bianco of Rosso

Cointreau

3.25

Nolly prat

Sambuca

3.25

Campari

Bailey’s

4
3.75
4

4

WHISKY

Licor 43

VODKA/TEQUILA/GIN
Stolichnaya vodka
Bombay sapphire gin
Hendricks distilled gin

Dimple

4

Johhny walker red label
4.5

4

Chivas regal 12 years

4

5

Lagavulin single malt

7.5

Glenfiddich 12 years single malt

5.5

5.5

Bosford Pink Gin

4

Jack Danniels Tenessee

Altos 100% agave tequila

4

Makers mark bourbon

4.5

Bulleit rye whiskey

4.5

COCKTAILS

Jameson Irish whiskey
6

Kir Royal cocktail
Hagel’s Mule

8.5

Pal-Emma

8.5
9

Franks’ messy Garden

GIN TONIC
Valentijn’s trip to Bombay

8.5

Nico Hendricks

9.5

Henny’s Pink Gin Show

8.5

4

4

CONGAC/CALVADOS
Remy martin vsop
Calvados Busnel trois

4.5
4

RUM
Bacardi carta blanca

3.75

Bacardi carta black

3.75

Gosselings black seal
Malibu coconut rum

Zie onze Bakkumsche borrel-menu achterin de
menukaart voor de complete beschrijving
van onze cocktails.

puur, passie en eenvoud

4
3.75

Wijnkaart
WITTE WIJN

GLAS

FLES

Alpha Zeta ‘P’ Terrapiena Pinot Grigio

5.75

29.5

-

39.5

5

25

Klassiek Italië met een moderne Nieuw Zeelandse twist door Kiwi wijnmaker Matt
Johnson. Elegant en vol met een lichte kruidigheid.
De Kleine Schorre Schouwen-D®uiveland Auxerrois
Een Nederlandse topwijn! Van de druivensoort Auxerrois, welke lijkt op Pinot Blanc.
De smaak is levendig, fris en licht appel, citris, iets van perzik en peer.
La Baume Sauvignon Blanc La Grande Olivette
Stuivende, frisse en levendige Sauvignon Blanc uit de omgeving van Béziers.
Villa Blanche Chardonnay

5.5

27.5

-

32.5

5

25

Deze wijn is niet zwaar maar zacht en fris. Tropisch fruit en een licht vanilleaccent door
de paar maanden houtlagering brengt deze wijn zo fraai in balans.
Weingut Geil Riesling Trocken
Een rasechte Riesling, met klassieke edele zuren die absoluut niet agressief zijn.
De wijn wordt gekenmerkt door wit fruit zoals perzik en citrus.

RODE WIJN
Conte di Campiano Sangiovese
Mooi donkerrood van kleur, fris rood fruit in de smaak. Gemaakt van 100% Sangiovese
druiven.
Domaine Pelaquie Cotes du Rhone

6.5

32.5

6.75

34.5

-

39.5

-

37.5

5

-

Klassieke Franse wijn. Uitbundige neus met tonen van rood en zwart fruit.
Smaak is vol, krachtig & kruidig.
Bodegas Bleda Pinodoncel Black
Lekkere volle romige wijn met 5 maanden eikenhout lagering; krachtige blend van
Monastrell, Syrah en Petit Verdot.
McManis Cabernet Sauvignon
Zwoel en verleidelijk. Heerlijk cassisfruit met tonen van vanille door de lagering op
eikenhout.
Casa Silva Pinot Noir Reserva
Zwoel en verleidelijk. Krachtige en volle stijl Pinot Noir, pruimen en vanille, kaneel,
licht gerijpt, smakelijk en een zachte rijpe finale.

Dessertwijn
Domain les Roumanis Muscat
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maandag

COCKTAILS
Ontmoet onze geweldige Ruiterhuys familie en proef hun
gepersonaliseerde cocktails.

Rovers Dark and stormy

8.5

Rover was de enige echte, originele Ruiterhuys hond. Vriendelijk
en schattig. Ze heeft ons altijd tegen kwaad beschermd.
Goslings dark rum | limoen | Fever Tree ginger beer | Angostura
bitters

Bakkumsche
Borrelavond

8.5

Hagel’s Mule

Hagel is ons nieuw, harig familielid die rondwandelt over het
Ruiterhuys terrein. Werp een blik onder de tafel, misschien ligt
ze daar wel, vragend om geaaid te worden.

PIZZA’S

Stolichnaya vodka | limoen | Fever Tree ginger beer | Angostura
bitters

Pizza Margherita			

9.5
15.5

8.5

Pizza peperoni 				

Ontmoet oma Bep, de dame die onze huisgemaakte taarten
elke dag vers bakt! Proef deze pittige cocktail met typisch
Nederlandse aromas.

Jalapeno | paprika | rode ui | salami | Goudse kaas |
mozzarella

Pizza gamba’s pil pil 			

Bols barrel-aged Jenever | limoen | Fever Tree ginger beer |
angostura bitters

Rode peper | knoflook | lente ui | spinazie | aioli

Beps Ginger Pie

8.5

Pal-Emma

Zij is de hardwerkende dancing queen van de familie. En ze
kan ook nog zingen! Sensationeel tropisch en fris, je wilt er
spontaan van gaan dansen.

15.5

Pizza quattro formaggi 			

14.5

Geitenkaas | mozzarella | Goudse kaas | cheddar | rucola

Pizza spicy chicken 			

15.5

Kippedijen | feta | paprika | rode ui | rode peper | harissa
yoghurt- muntsaus

Altos 100% agave tequila | Three Cents grapefruit soda | limoen |
rozemarijn

TAPAS

9

Franks’ Messy Garden

Frank heeft deze komkommers in de kruidenbloempot geplant.
Proef de liefde van Frank voor zijn familie in deze geweldig
frisse cocktail, geserveerd in een bloempot.
Bombay sapphire gin | Bols apple sour | limoen | komkommer |
vlierbloesem siroop | tonic water

10

Nikki’s Passion

19.5 p.p.
Koud
Manchego kaas met vijgenjam
Spaanse hamsoorten
Pinchos met gerookte zalm en carpaccio

Goed geraden! Nikki is de vrouwelijke invloed in het Ruiterhuys.
Gepassioneerd over elk klein detail. Dit zelfde detail zal je
proeven in deze fijne cocktail, gemaakt met liefde.

Pimientos Fritos (gebakken groene peper met zeezout)

Stolichnaya vodka | passievrucht | limoen | vanille | eiwit

Warm
9

Oliver’s Wake Up Call

“Opstaan!” Zegt Nikki. Oliver is de oudste zoon van de familie.
Na een lange dag werken, drinkt hij voor het uitgaan deze
mind-blowing cocktail en blijft hij de hele nacht dansen. Ook
decafé te bestellen.
Stolichnaya vodka | Kahlua | espresso | simple siroop

Knoflookbrood met alioli

Gamba’s pil pil
Nachos Todos met guacamole en salsa

Tortilla met doperwt en paprika
Reuzenchampignons gevuld met pittig gehakt en
kruidenroomkaas
Pinchos de pollo (mini kip spiesjes)
Croquetas de jamón (Serranoham kroketjes met aioli)

Voor €6.5 serveren we onze cocktails ook op de manier hoe Frank
ze het liefst drinkt: alcoholvrij.

Gewokte ossenhaaspuntjes in pikante chilisaus

GIN & TONIC
Valentijn’s trip to Bombay

8.5

Nico Hendricks

9.5

Valentijn is de baby van de familie.
Deze cocktail is mild en zacht, maar ook
een beetje ondeugend, precies zoals
Valentijn.

Nico verzorgt alle dieren en planten. Als
je houdt van komkommer en de geur
van frisse rozen, geoogst door Nico,
probeer dan deze cocktail.

Bombay sapphire Londen dry gin | Fever
Tree Indian tonic | limoen | munt

Hendricks distilled gin | Fever Tree Indian
tonic | komkommer

Henny’s Pink Gin Show

8.5

Waan je terug in de tijden van de
Soundmix Show en voel je een ster met
deze flamboyante Gin & Tonic.
Bosford pink gin | Fever Tree elderflower
tonic | aardbei | munt

