
SANDWICHES

FRITES UIT ZUYD met mayonaise   5,5

SWEET POTATO FRIES     6
Zoete aardappelfrites met chilimayonaise

BREAD     6,5
Breekbrood met aioli en pesto verde

FARMER’S SANDWICH 8
Boerentosti met ham en kaas

FLATBREAD STEAK SANDWICH  15 
met Pecorino, geroosterde paprika, pesto verde, 
gekarameliseerde ui en chimichurri mayonaise

CARPACCIO SANDWICH 14 
op bruin boerenbrood met kappertjes, 
pijnboompitten en truffelmayonaise

PAPA’S CLASSIC LUNCH  16
Brood met tonijnsalade, brioche bun met 
kroket en een seizoenssoep 

“KROKETTEN” BRIOCHE  9
2 kroketten op brioche puntjes met mosterdmayonaise

SUNSHINE
LUNCH

SIDES

SALMON “PAPA” DUM       14
met wakame, sojabonen en wasabimayonaise 

CROSTINI BUFFELMOZZARELLA   15
met bietenhummus, geroosterde paprika, avocado, 
roodlof en aceto balsamico

 = VEGETARISCH   Veganist isch of een al lergie? Vraag naar het al ternat ief!

HEALTHY FOOD YOUNGSTERS
(k ind  o f . . . )  (up to 12 yrs)

HEMINGWAY BURGER (200 GR.)  19
& FRIES  
met bacon, sla, sweet pickle relish, tomaat, 
uienringen, coleslaw en cocktailsaus.
Burger naar traditioneel Hemingway recept

WIJ HANTEREN VANDAAG EEN 
AANGEPASTE KAART OM ONZE 

KWALITEIT EN SERVICE 
TE GARANDEREN.

PAPA’S FAVORITE

BITES,  PIES & SWEETS
zijn te vinden op ons drinks menu!

CRUNCHY CHICKEN BITES   9,5
met frites, komkommer en appelmoes

KIDS SANDWICH 5,5
Tosti met kaas of ham en kaas

TOMATO SOUP      6
met focaccia



MINI CARPACCIO   7,5   
met pesto Parmezaanse kaas en pijnboompitten

TOMATO SOUP    met focaccia  6

BAKED SALMON met frites en appelmoes 13,5

MINI HEMINGWAY BURGER 13,5
met frites en appelmoes

MAC ‘N CHEESE   13,5

SIDES YOUNGSTERS  (up to 12 yrs)

BREAD     6
Breekbrood met aioli en pesto verde 

FRITES UIT ZUYD    5,5
met mayonaise 

SWEET POTATO FRIES  6
Zoete aardappel frites met chilimayonaise

MIXED SALAD   4,5

BEEF TATAKI 
met lente-ui, rode peper en teriyakisaus

BURRATA SALAD
met groene gazpacho, geroosterde paprika en focaccia 

STARTER SPECIAL
Bekijk het bord of vraag naar de specials

RIB EYE (275 GR)         
met chimichurri, gegrilde maïskolf, coleslaw 
en zoete aardappel frites

GRILLED SEA BASS FILLET  
met Tagliolini al Nero di Sepia, gegrilde 
groene asperges, beurre blanc en kruidensla

CATCH OF THE SEASON  
Bekijk het bord of vraag naar de specials

CALIFORNIA SUNSHINE BURGER 
From REDEFINE MEAT. Our Burgers are made from non-GMO, 
plant-based ingredients and are antibiotic and cholesterol free.

op een brioche bun met avocado smash, tomaat, 
gekarameliseerde ui, mangochutney, een gegrilde maiskolf 
en zoete aardappel frites

CARPACCIO  
met Grana Padano, pijnboompitten en truffelmayonaise 

CEVICHE SALMON  
met tijgermelk, mangosalsa en basilicumolie

PATA NEGRA 
met crostini en truffelmayonaise 

HEMINGWAY BURGER & FRIES (225 GR)  
met bacon, sla, sweet pickle relish, tomaat, 
uienringen, coleslaw en cocktailsaus.
Burger naar traditioneel Hemingway recept

OUR SIGNATURE MEAT 
Bekijk het bord of vraag naar de specials

BEET RAVIOLI    
Ravioli van rode biet met ricotta, king boleet en 
schuim van Parmigiano

STARTERS

MAINS 22*

15

Stel een 3-gangen menu samen bestaande uit de bovenstaande voor-, hoofd- en nagerechten.
*Een aantal van onze gerechten hebben een supplement prijs.

3-GANGEN MENU 41 P.P.

vanaf 17.00 uur

(+ 6,5)*

(+ 2,5)*

*Een aantal van onze gerechten hebben een supplement prijs

DINNER

 = VEGETARISCH   Veganistisch of een allergie? Vraag naar het alternatief!



DESSERTS SPECIAL COFFEES

CRÈME BRÛLÉE 
van vanille met witte perzik-prosecco sorbetijs en kletskop

7 MILES  
Een ontdekking van 7 smaken in één glas

STICKY TOFFEE PUDDING 
met zeezout karamel, popcorn en toffee roomijs

AMERICAN CHEESECAKE  
met roodfruit en bosvruchten roomijs

IRISH COFFEE  
met whiskey, bruine suiker en slagroom

SPANISH COFFEE  
met Cuarenta y Tres en slagroom

FRENCH COFFEE  
met Grand Marnier en slagroom

ITALIAN COFFEE   
met Amaretto en slagroom

CARIBBEAN COFFEE  
met bruine rum, bruine suiker en slagroom

CAFFE CORRETTO  
Espresso met Molinari Sambuca

99

3,5YOUNGSTERS (up to 12 yrs)
Sprim Fruits waterijs in verschillende smaken

AFTER


