
ROYAL SHARED LUNCH AND DINING 

Royal Breekbrood + €7,50 

Met aioli, makreeltapenade en 

kruidenboter.  

 

Twee soepjes om te delen  

-Truffelsoepje 

-Westlands tomatensoepje 

 

Geitenkaas Salade 

Frisse salade met balsamico 

dressing, lauwwarme geitenkaas, 

walnoten en honing. 

 

Noordzee Salade 

Met gerookte zalm, Hollandse 

garnalen, tomaat, komkommer, 

rode ui, een gekookt ei en 

citroendressing.  

Kies de hele dag door jouw favoriete gerechtjes om te 

delen. Kies 3 gerechten voor € 15,00 totaal of een aantal 

losse gerechten voor € 6,00 per gerecht. 

Spare Ribs 

Bakje gegrilde Spare ribs, 

per botje gesneden. 

 

 Saté Royal 

Vers gemarineerde stukjes 

kipfilet met pindasaus, 

krokante uitjes en kroepoek. 

 

 Pata Negra 

Dungesneden pata negra 

ham met Piel de sapo 

meloen. 

 

Crispy Chicken 

Krokante kiphaasjes met 

teriyaki mayonaise.   

 Verse huisgemaakte frites - Roseval aardappeltjes- Roerbakgroenten 

Maiskolven - Groene salade - Rijst  

€3,95 per stuk  

      SIDE PLATES 



ROYAL SHARED LUNCH AND DINING 

Carpaccio 

 Met pesto, rucola en 

Parmezaanse kaas.   

 

Vitello Tonato 

Kalfsmuis met tonijn mayonaise, 

kappertjes en rode ui 

 

Albondigas 

Heerlijke gehaktballetjes in 

tomatensaus.  

 

Bavette 

Botermals stuk rundvlees 

gereserveerd op een bedje van 

rucola, Parmezaanse kaas, 

tomaat en pesto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mediterraans Vispannetje  

Verschillende soorten vis 

met een lichtpittige 

tomatensaus. 

. 

 

 

Een rijkgevulde piramide met een selectie van onze 

shared dining gerechten van de kaart. Te bestellen vanaf 

2 personen. €24,50 per persoon. 

AANRADER! 

Gamba’s op Catalaanse wijze 

Gamba’s in knoflook 

gebakken 

 

Tempura Gamba’s 

Gamba’s in een krokant jasje 

 

 

 

 
Sashimi van Tonijn 

Met Wasabi Mayonaise en 

Sesam. 

 

 

 

 



ROYAL SHARED LUNCH AND DINING 

Van Dobben Bittergarnituur  10 stuks 

Gehaktballetjes, kipnuggets, bitterballen, frikandellen en 

kaassoufflés   

 

Bitterballen 6 stuks 

Van de Bourgondiër met mosterd 

 

Kaasfingers 6 stuks 

Geserveerd met chilisaus 

 

Nacho’s 

Tortillachips met cheddarkaas, salsa en guacamole 

 

Westlandse Kippenvleugels 6 stuks 

Lekker gekruid en in de olie gebakken.  

 

Calamaris 

Gefrituurde inktvisringen met knoflookmayonaise 

 

 

STIEKEM OOK LEKKER... 



LUNCH 

STEL JE EIGEN 
PANNEKOEK SAMEN! 

Pannekoek naturel 

+ Spek 

+ Kaas 

+ Hawaii 

Elk extra item  €0,50 

€6,00 

 

GEBAK 

Cheesecake

Aardbeientaart

Appeltaart 

€4.50 

€3,90 

€3,90 

TOSTI'S  

Tosti Ham/Kaas 

Tosti Hawaii 

Tosti met brie, tomaat

en pesto. 

 

 

€4,50 

€5,00 

€5,50 

 

Tot 17:00 

SOEPEN  

Westlandse tomatensoep  

Truffelsoep 

Erwtensoep

€6,00 

€6,50 

€6,50 

 

SALADES 
€14,50 

Met gerookte zalm, Hollandse 

garnalen, tomaat, komkommer, 

rode ui, een gekookt ei en 

citroendressing. 

Frisse salade met balsamico 

dressing, lauwwarme geitenkaas, 

walnoten en honing. 

Noordzee salade

Geitenkaas salade

Carpaccio salade
Salade  met dungesneden 

ossenhaas, pesto, uitgebakken 

spekjes, pijnboompitten, rode ui, 

kappertjes en parmezaanse kaas.

€12,50 

€13,00 

Royal Breekbrood + €7,50 

Met aioli, makreeltapenade en kruidenboter. 



BELEGDE BROODJES 

Pikantje € 13,50 

Licht pittig gebakken biefstukpuntjes met ui, paprika en 

champignons. Geserveerd met wit of bruin boerenbrood of 

frites naar keuze. 

 

Rotterdamse Kroketten € 8,00 

Echte Rotterdamse kroketten geserveerd met wit of bruin 

boerenbrood of frites. Met garnituur en mosterd. 

 

Clubsandwich Kip € 10,50 

2 sneden wit of bruin boerenbrood naar keuze belegd met 

kip, gebakken spek, tomaat, komkommer, rode ui en 

cocktailsaus. 

 

 Clubsandwich Zalm € 12,50 

2 sneden wit of bruin boerenbrood naar keuze belegd met 

gerookte zalm, roomkaas, rode ui, komkommer en 

kappertjes. 

 

Broodje Gezond € 8,50 

Op een bedje van sla belegd met ham, jong belegen kaas, 

komkommer, tomaat, rode ui en een gekookt eitje. 

Geserveerd op wit of bruin boerenbrood. 

 

Uitsmijter Royal € 8,50 

Drie gebakken eieren met ham/kaas of spek geserveerd op 

wit of bruin boerenbrood. 

  

 



PIZZA'S

Pizza Margarita €12,50 

Tomaat, mozzarella en Italiaanse kruiden. 

 

Pizza Salami €13,50 

Tomaat, mozzarella, salami en Italiaanse kruiden. 

 

Pizza Hawaï €13,50 

Tomaat, mozzarella, ham en ananas. 

 

Pizza Veggi €14,50 

Tomaat, mozzarella, champignons, olijven en rucola. 

 

Pizza Tonno €14,50 

Tomaat, mozzarella, tonijn, rode ui en kappertjes. 

 

Kinderpizza €8,50 

Tomaat, mozzarella en Italiaanse kruiden. 

 

Borrel pizza €6,50 

Tomaat, mozzarella en Italiaanse kruiden. 

  

 



VOORGERECHTEN 

Carpaccio €12,50 

Dungesneden ossenhaas, pesto, uitgebakken spekjes, 

pijnboompitten, rode ui, kappertjes en parmezaanse kaas. 

 

Vitello Tonnato €12,00 

Kalfsmuis met tonijn mayonaise, kappertjes en rode ui. 

 

Noordzee Salade €14,50 

Met gerookte zalm, Hollandse garnalen, tomaat, komkommer, 

rode ui, een gekookt ei en citroendressing.  

 

Geitenkaas Salade €12,50 

Frisse salade met balsamico dressing, lauwwarme geitenkaas, 

walnoten en honing. 

 

Westlandse Tomatensoep met boerenbrood € 6,00 

Huisgemaakt en rijkelijk gevuld met Westlandse tomaten, 

groentes uit onze streek en puur Hollands rundvlees. 

 

Erwtensoep met roggebrood en katenspek € 6,50 

Verse erwtensoep met rookworst geserveerd met roggebrood 

en katenspek.  

 

Truffelsoep met boerenbrood € 6,50 

Romige vegetarische truffelsoep. 

 

 



HOOFDGERECHTEN 

Spare Ribs €15,00 

Heerlijk malse spare-ribs van de grill met onze welbekende huisgemaakte 

marinade. 

 

Saté Royal €15,00 

Vers gemarineerde stukjes kipfilet met pindasaus, krokante uitjes, atjar en 

kroepoek. 

 

Bavette €21,50 

Botermals stuk rundvlees geserveerd op een bedje van rucola, Parmezaanse kaas, 

tomaat en pesto. 

 

Gamba's op Catalaanse wijze €23,50 

12 Gamba's op Catalaanse wijze gebakken in versie knoflookolie. 

 

Mediterraans Vispannetje 19,50 

Verschillende soorten vis in een licht pittige saus. 

 

Zalmfilet €19,50 

Heerlijke zalmfilet met een frisse Hollandaise saus. 

 

 

 

 

  
 Verse huisgemaakte frites - Roseval aardappeltjes- Roerbakgroenten 

Maiskolven - Groene salade - Rijst  

€3,95 per stuk  

SIDEPLATES 



VEGETARISCH

Veggie Burger €14,50 

Vegetarische hamburger op een sesambol met

rode ui, sla, tomaat, komkommer en cheddar 

kaas geserveerd met frites en mayonaise. 

 

Veggie Saté €14,50 

Vegetarische sate geserveerd met pindasaus, 

krokante uitjes, atjar en kroepoek. 

  

 Verse huisgemaakte frites - Roseval aardappeltjes- Roerbakgroenten 

Maiskolven - Groene salade - Rijst  

€3,95 per stuk  

SIDEPLATES 



VOOR DE KLEINTJES

Finding Dory €7,00 

Vissticks met frites en appelmoes 

 

Angry Birds €7,00 

Kipnuggets met frites en appelmoes 

 

Minions €7,00 

Frikandel met frites en appelmoes 

 

Big Hero - voor de grote eters! €8,00 

Spareribs met frites en appelmoes 

  

 Verse huisgemaakte frites - Roseval aardappeltjes- Roerbakgroenten 

Maiskolven - Groene salade - Rijst  

€3,95 per stuk  

SIDEPLATES 



PLANKEN OM GEZELLIG TE DELEN 

Hamburger Plank € 16,00 

 Bacon burger, Burger met champignons en gebakken ui en the 

Royal Classic! 

 

 Vlees Plank € 16,50 

Pata Negra, Vitello Tonato, carpaccio en boerenbrood. 

 

Vis Plank € 17,50 

 Gerookte zalm, gamba’s in knoflookolie, paling en brood. 

 

 Vega Plank € 15,50 

Groente loempia’s, geitenkaas salade, 2 truffelsoepjes 

en boerenbrood. 

 

 Borrel plank € 16,00 

Van Dobben bittergarnituur, bitterballen, kaasfingers, nacho’s 

en portie olijven. 

  

Van Dobben plank €16,00 

Rijkgevulde plank met bittergarnituur.  

 

 

 



DESSERT 

Dame Blanche €8,50 

 Een klassieker op een moderne manier gepresenteerd. 

 

 Crème Brûlée €8,50 

Huisgemaakt crème Brûlée met mascarpone ijs en een garnituur 

van chocolade. 

 

 Brownie met Ganache €8,50 

 Geserveerd met stracciatella ijs. 

 

 Cheesecake €8,50 

 Vers gemaakte Cheesecake geserveerd met vanille ijs en warme 

kersensaus   

 

Trio Chocolade €8,50 

 Brownie met ganache, witte chocolade ijs en chocolade mouse.  

 

Kinderijsje €5,50  

 

 

 


