
Voorgerechten  

            

Caprese Burrata           10,00 

Tartaar van tomaat  met basilicum, smeuïge burrata en balsamico dressing  

Plateau carpaccio            12,95 

Dun gesneden ossenhaas met Grana Padano, pijnboompitten en truffelmayonaise  

Spakenburgertje           12,50 

Verse huisgemarineerde zalm met sinaasappel, sinaasappel-mayonaise en pistache sponge 

Portobello           8,50 

Portobello gevuld met walnoten, gorgonzola en honing 

Steak Tartaar           14,00 

Tartaar van rund met kappertjes en ansjovis, gemarineerd ei, krokant van parmezaan  

en schuim van Sangria 
 

Soepen 

Tomatensoep     6,50 

Stevige tomatensoep met Italiaanse kruiden en verse room  

Kreeftensoep           8,00 

Smaakvolle kreeftensoep volgens traditioneel  recept   

Seizoenssoep           6,50 
 

Salades  

Salade Krommerijn           15,00 

Salade met verse tonijn, karamel, rode ui, ei, komkommer, tomaten, avocado crème 

Lente salade           14,50 

Gemengde salade met venkel, sinaasappel, druiven, pecorino kaas, pijnboompitten  

Caesar salade             14,50 

Salade met gebakken kipfilet, Caesar dressing, parmezaan, ei en crouton 

 

Alle soepen en salades worden geserveerd met brood en roomboter 

 



Hoofdgerechten Vis 

Zalm Hollandais           19,50 

Gebakken zalmfilet met Limburgse witte asperges 

Kabeljauw  Pizzaiola          22,00 

Verse kabeljauw, kappertjes, ansjovis, verse tomaat en basilicum  
 

Grill gerechten 

Saté grillée           17,50 

Van varkenshaas, geserveerd met kroepoek, ananas, frites,  salade en atjar    

Hamburger Tolhuys          16,00 

100% rundvlees bereid op de “lavagrill” met spek, kaas, gekarameliseerde ui en bbq-saus 

Mixed grill            19,50 

Gegrilde ossenhaas, varkenshaas en kippendij geserveerd met een saus naar keuze 

Tournedos            24,50 

Zeer malse ossenhaas van de grill met verse groenten en saus naar keuze 
 

Sauskeuze: Gorgonzola, pepersaus, truffelsaus, Hollandaise saus, rode wijnsaus, koude knoflooksaus 
 

Hoofdgerechten Vlees 

Lamsschenkel           24,50 

Specialiteit van de Chef . Rustig gegaard boterzacht lamsvlees, crème van polenta en truffelsaus 

Volle Dijeuh           18,00 

Gevulde kippendij met parmaham, kaas. Geserveerd met gorgonzola saus, walnoot en peer    

Eendenborst           21,95 

Gebakken eendenborst met honingsaus en hazelnoten  
 

Vegetarische gerechten 

Aubergine Parmigiana            16,00 

Aubergine uit de oven gegratineerd met parmezaan, tomatensaus, verse oregano en verse basilicum 

Empanada              17,50 

Bladerdeeg gevuld met spinazie, diverse soorten kaas, quorn en champignons 

 

 



Desserts en koffiespecialiteiten 

€7,50 

 

Tiramisu 2.0 

 Mousse van mascarpone, 3 soorten likeur, koffieglace, vanilleijs, koffiegranitée, amaretto-koekjes 

Dame Blanche  

Vanille-ijs met warme chocoladesaus 

Panna cotta 

Van witte chocolade, lavendel, schuim van passievrucht en frambozen sponge 

Cerises flambée  

Geflambeerde kersen met vanille-ijs en slagroom 

Oogappeltje Tolhuys 

Warme appelcake met vanillesaus, merengue en vanille-ijs 

 

 

Tolhuys koffie  Oud Hollandse kaneellikeur 

Irish Coffee   Irish whisky, bruine suiker 

French Coffee   Grand Marnier 

Café DOM  DOM benedictine 

Copacabana                Mix van likeur en rum 

Café Brasil   Tia Maria, Grand marnier 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ONZE GERECHTEN WORDEN MET  VEEL ZORG SAMENGESTELD.  IN DE GERECHTEN OP DEZE 

KAART KUNNEN SPOREN VOORKOMEN VAN GLUTEN, SCHAALDIEREN, EIEREN, VIS, PINDA’S, 

SOJA, MELK, NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD, SESAM, SULFIET, LUPINE EN WEEKDIEREN. 
 

 

 


