
STARTER: WILD PATÉ     
met appel, getoast brioche brood, hertenham en 
cranberry compote 

MAIN: DUCK CONFIT       
met knolselderij terrine, jus van blauwe bessen, spruiten 
en bospaddenstoelen 

MAIN: MONKFISH ‘ZEEDUIVEL’       
met pompoen crème, geroosterde romanesco, 
zoetzure bieten, prosecco beurre blanc en basilicum olie.

*VOOR DEZE GERECHTEN GELDT EEN SUPPLEMENT PRIJS BIJ EEN 3-GANGEN MENU
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ROASTED PUMPKIN SOUP       
met za’atar, basilicum olie, boerenbrood

WILD CAESAR SALAD       
met gerookte Veluwse eendenborst, bospaddenstoelen, 
gekookt ei en focaccia crouton 

VENISON STEW ‘HERTENSTOOF’   
met Mediterraans brood, gemarineerde rode kool 
met appel en zuurkool met gele rozijnen
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 = VEGETARISCH   Veganistisch of een allergie? Vraag naar het alternatief! LU
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SANDWICHES

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

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

CALIFORNIA STYLE BURGER   19
From REDEFINE MEAT. Our Burgers are made from non-GMO, 
plant-based ingredients and are antibiotic and cholesterol free.

REDEFINE MEAT op een brioche bun met 
truffelmayonaise, tomaat, gemarineerde rode kool, 
gekarameliseerde ui en Frites uit Zuyd

LUNCH SPECIALS
Bekijk het bord of vraag naar de specials

BREAD   6,5
Breekbrood met aioli en pesto verde

FRITES UIT ZUYD  5,5
met mayonaise

LOADED FRIES 6,5
Frites uit Zuyd met Parmezaan en truffelmayonaise

FARMER’S SANDWICH 8
Boerentosti met ham en kaas

KROKETTEN BRIOCHE  9
2 kroketten op brioche puntjes 
met mosterdmayonaise

HOMEMADE TUNA SANDWICH  12
Tonijnsalade op bruin boerenbrood

EGGS FLORENTINE 11,5
op brioche brood met gepocheerd ei, spinazie, 
portobello en Hollandaisesaus 

SMOKED RIB EYE  15
op een focaccia brood met paddenstoelen, 
Amsterdams zuur, rode uien compote en 
truffelmayonaise

PAPA’S TACO’S          13 
met pulled beef, avocado smash, 
en picco de gallo

PEKING DUCK 15 
met Oosterse flensjes, komkommer, lente ui, 
hoisinsaus en lotus chips 

LUNCH
PAPA’S FAVORITES

SIDES

GRAVLAX SALMON SALAD       15
met venkelsalade, zoetzure radijs, dille mayonaise
en mosterdzaad

BURRATA SALAD             16,5
met gemarineerde pompoen, vijgen, walnoot,
framboos en aceto balsamico

SOUP OF THE SEASON                 8
Vraag de bediening naar de soep van het seizoen

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

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

tot 16.00 uur

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

BITES, PIES & SWEETS               
Bekijk de drankenkaart voor onze selectie



SIDES YOUNGSTERS  (up to 12 yrs)
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BREAD     6,5
Breekbrood met aioli en pesto verde 

FRITES UIT ZUYD  5,5
met mayonaise

LOADED FRIES 6,5
Frites uit Zuyd met Parmezaan 
en truffelmayonaise

MIXED SALAD   4,5

ASIAN BEEF
met Aziatische marinade, lente ui, pittige mayonaise, 
knoflook crumble en lotus chips

BURRATA SALAD
met gemarineerde pompoen, verse vijgen, dukkah en 
aceto balsamico

JACKFRUIT “PAPA” DUM 
Papadum met pulled jackfruit, ketjap, zoetzure radijs, 
sereh en gefrituurde ui

BAVETTE STEAK (180 GR)
met violet aardappel, pompoen en Hollandaisesaus

RODE POON  
met gnocchi, bospaddenstoelen, winterwortel, 
citroen beurre blanc en kruidenolie 

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

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

REDEFINE MEAT op een brioche bun met tomaat, 
truffelmayonaise, gekarameliseerde ui, gemarineerde 
rode kool, een gegrilde maiskolf en Frites uit Zuyd

COQUILLE   
met bloemkoolcrème met sepia, serranoham en 
schuim van truffel 

GRAVLAX SALMON
met dille mayonaise, mosterdzaad, rode bietensap 
en radijs

STARTER SPECIAL
Bekijk het bord of vraag naar de specials

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

KNOLSELDERIJ STEAK    
met kastanjecrème, boleet, rode biet, spinazie en 
beurre noisset met hazelnoot

STARTERS

MAINS 22*

15

DINNER

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

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

(+ 4)*

(+ 1,5)*

(+ 2,5)*

*Een aantal van onze gerechten hebben een supplement prijs

MINI CARPACCIO met pesto,    7,5
Parmezaanse kaas en pijnboompitten 

TOMATO SOUP    met focaccia 6

BAKED SALMON met frites en appelmoes 13,5

MINI HEMINGWAY BURGER   13,5
met frites appelmoes

MAC ‘N CHEESE 13,5



DESSERTS SPECIAL COFFEES

CRÈME BRÛLÉE 
van tonkabonen met hazelnoot roomijs en 
chocoladeschots

LIME PIE  
met limoen ganache, meringue en framboos sorbetijs  

INSIDE OUT
‘Deconstructed Apple Pie’ met gekarameliseerde appel, 
koek crumble en kaneel roomijs

AMERICAN CHOCOLATE COOKIE  
Chocolate chip cookie, mascarpone en dulce 
de leche 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
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3,5YOUNGSTERS (up to 12 yrs)
Sprim Fruits waterijs in verschillende smaken


