
Salades 
Ceasar salade kip        13,50 
Frisse salade met ceasardressing, kip, parmezaanse kaas, 
croutons, gebakken spek en een gekookt eitje
Ceasar salade gamba       15,50 
Frisse salade met ceasardressing, gamba’s, parmezaanse kaas, 
croutons en een gekookt eitje
Zalmsalade         14,50 
Frisse salade met citroendressing, 
ambachtelijk gerookte zalm en avocado
 

Healt y
Yoghurt Royal        6,50 
Met granola, honing en noten     
Yoghurt         6,50 
Met muesli en honing
Yoghurt suprise        6,50 
4 wekpotjes met yoghurt en ieder een eigen topping
Vers fruit         5,50 
een smaakvolle combinatie    
Acai bowl         5,50
Met granola, koksrasp en vers fruit

Breekbrood Royal 
Met kruidenboter, aioli en makreeltapenade 

Iberico ham 
Een fantastische smaakbeleving

Carpaccio 
Dun gesneden ossenhaas met truff elmayonaise en garnituur

Soep van de dag 
Dagelijks vers bereid door onze chef

Gamba’s 6 stuks 
Op Catalaanse wijze gebakken

Spareribs 6 stuks 
Malse spareribs, vers van de grill

Saté 
Malse kipsaté met pindasaus

Bittergarnituur
8 stuks Diverse hapjes met chilisaus en mayonaise

Bitterballen 
6 stuks Geserveerd met mosterd

Kaasfi ngers 
8 stuks Gefrituurde kaasstengels met chilisaus.

Mini poké bowls 
Keuze uit; kip, beef, zalm, tonijn en vega

Mini ceasar salade 
Met Caesar dressing, kip en parmezaanse kaas

Mini noordzee salade 
Een frisse salade met ambachtelijk gerookte zalm van 
Rokerij Hoeks & Heerlijk

Geitenkaas crème 
Met geroosterde groente en balsamicodressing

Cajun friet 
Verse friet, met cajun kruiden

Truff el friet 
Vertruff elijk lekkere verse friet

Calamaris 
Gefrituurde inktvisringen met aioli 

Nacho’s 
Uit de oven

Mini hamburger 
Knapperig en smaakvol van 100% rund

Tataki zalm 
Met wakame, Japanse dressing en nori chips

Tataki tonijn 
Met wakame, Japanse dressing en nori chips

Tataki beef 
Met wakame, Japanse dressing en nori chips

Kippenvleugels 
8 stuks Heerlijk gemarineerde kippenvleugels

Albondigas 
8 stuks Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus

Tempura garnalen 
6 stuks Met een krokante bite.

Lasagne van aubergine 
Een lichte en frisse lasagne

Flammkuchen 
Met crème fraiche, paprika, champignon en ui

Kaas-uienbrood 
Met verse groenten

Bruschetta 
Met extra vergine olijfolie

Groente frites met dipsaus 
Een gezonde en heerlijke combinatie

Loaded fries 
Verse friet met groente, kip, kaas en sharashi saus.

Friet met stoofvlees 
Verse friet met stoofvlees van 100% rundvlees

Royal Shar ing 3 items voor 18,00 extra item 7,00 p.s. 

Verse friet met groente, kip, kaas en sharashi saus.

Verse friet met stoofvlees van 100% rundvlees



Soups  
Westlandse tomatensoep      6,00 
Huisgemaakt en rijkelijk gevuld met Westlandse tomaten, 
groentes uit onze streek en Hollands rundvlees
Truff elsoep         6,50 
Huisgemaakte romige truff elsoep. Geserveerd met boerenbrood
Soep van de dag        6,50 
Dagelijks vers bereid door onze chef

Sandwiches  
tot 17 uur. Keuze uit rustiek brood, wit- bruin boerenbrood of glutenvrij brood

Broodje gezond        8,50 
Op een bedje van sla, belegd met ham, jong belegen kaas, 
komkommer, tomaat, rode uit en een gekookt eitje 
Sandwich carpaccio       11,50 
Dun gesneden ossenhaas met truff elmayonaise, uitjes, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas en rucola
Sandwich kip        10,50 
Belegd met kip, gebakken spek, tomaat, komkommer, r
ode ui en cocktailsaus
Sandwich beef        13,50 
Licht pittig gebakken biefstukpuntjes met ui, 
paprika en champignons
Sandwich zalm        12,50 
Gerookte zalm met roomkaas, rode ui, komkommer en kappertjes
Sandwich tonijn        14,50 
Kort gebakken rauwe tonijn met wasabimayonaise, 
wakame en sesam
Rotterdamsche kroketten      8,50 
Twee echte Rotterdamsche kroketten. Geserveerd met 
brood of friet met garnituur en mosterd

Plates  geserveerd met frites en salade

Spareribs         18,50 
Heerlijke malse spareribs van de grill met huisgemaakte marinade
Saté          17,50 
Malse kipsaté met pindasaus, krokante uitjes, atjar en kroepoek 
Zalm          19,50 
Zalmfi let met frisse Hollandaise saus 
Geitenkaas crème        16,50 
Met geroosterde groente en balsamicodressing

Poke Bowls  met verse streek producten 

Poké bowl kip       15,50
Poké bowl beef        16,50
Poké bowl zalm        16,50
Poké bowl tonijn        17,00
Poké bowl vega        14,50

Kinder menu’s
Super Mario         7,00 
Met vissticks en een verassingsijsje toe
Spiderman         7,00 
Met kipnuggets en een verassingsijsje toe
Finding Dory        7,00 
Met frikandel en een verassingsijsje toe
The Hulk         7,00 
Met kroket en een verassingsijsje toe

Des ser t
Sorbet         8,50 
Verschillende soorten sorbetijs, geserveerd met vers fruit
Cheesecake         8,50 
Overheerlijke cheesecake met vanille-ijs en kersensaus.
Kinderijsje         5,50 
Als kers op de taart
Trio Royal         8,50 
Brownie, witte chocolade ijs en chocolade mousse.
Aardbeien romanoff        8,50 
Aarbeien, romanoff saus met een vleugje vodka en vanille-ijs 

Side Plates  3,95 p/s

Roerbakgroente
Groene Salade 
Rijst    


