
Vooraf
Breekbrood  v.a. 5
Kruidenboter / aioli / pesto

Carpaccio 2.0 Deluxe          13
Rundvlees / spekjes /  kappertjes 
/  pittenmix  / bieslook / rucola 
/ keuze uit pesto of truffelmayonaise

Gerookte zalm  14,5
Knol crème / gefrituurde schorseneren 
/ krokante mosterd / zoetzuur van biet 

 Gebakken paddestoelen 12,5
Truffel / mozzarella / gegratineerd

Tomatensoep 6,5
Crème fraîche / brood

Vraag naar onze Soep Special! 
Wekelijks wisselende verse soepen

Hoofd Vlees
Spareribs 19 (L)  22 (XL)
In de marinade gekookte malse 
spareribs met een keuze uit drie sauzen
¡ Honing, mosterd en tijm (zoet)
¤ Appel jalapeño BBQ lak
£ Pica de gala salsa (pittig)  

Saté             18 /21
Kip of haassaté /  pindasaus /  kroepoek 
/ atjar / gebakken uitjes / twee of drie 
stokjes

Hollandse biefstuk 19,5
Geserveerd met saus naar keuze

Scrumpy Burger           17,5
Truffel / gruyère kaas / spek / tomaat 
/ little gem / ui / bospaddenstoelen

Varkenshaas  18 
uit het pannetje 
Gegratineerde roombrie / rode portsaus 
/ uit de oven

Schnitzel 250 gram          18
Rode ui / champignons / saus naar 
keuze

  Vegetarische  16,5 
groene curry 

Bladerdeeg pastei / homemade 
koriander chili saus

Vismarkt
Scrumpy zorgt elke dag voor verse dag 
vangsten, vraag onze medewerkers 
welke het vandaag zijn 

Specials
Vraag onze medewerkers naar de 
wekelijks wisselende dinerspecials!

Kidsmenu   Altijd goed v.a. 7,5
Patat / appelmoes / kipnuggets  
of kroket of frikandel of saté of sparerib

Maaltijdsalades
Carpaccio  15,5
Dun gesneden rundvlees / groene 
salade / pittenmix / rode ui / spekjes 
/ zongedroogde tomaat / croutons 
/ kappertjes / Grana Padano / keuze uit 
pesto of truffelmayonaise

 Witlof & roodlof 15,5
Witlof & roodlof / groene salade 
/ rucola / walnoot / gorgonzola crumble 
/ gebakken champignons / rozijnen 
/ sherry vinaigrette

Scrumpy Surf & Turf 17,5
Gebakken ossenhaaspuntjes / gamba’s
/ groene salade / krokante ui 
/ pittenmix / zongedroogde tomaat 
/ croutons / kappertjes / bosui / taugé 
/ komkommer / Oosterse ketjap
/ geroosterde chili cashewnoten 

Dessert 
Cheesecake  8
Appel crumble 8
Chocolade creme brulee 8
Salty caramel  8

Erbij
Zoete aardappel friet 300 gr 8
Parmezaanse kaas / truffeldip
Groene salade     2
Friet          3,25
Groente garnituur         3,75
Sauzen  2,5
Stroganoffsaus / rode portsaus

Wijn
kaart
Wit   

  Torre de Vejezate Verdejo 4,25 21 
Rond en knisperend 

  Resplandy Sauvignon blanc 4,75 23,5 
Fris en zacht

  St Martin Chardonnay 4,75 23,5 
Zacht en rond

  Bolla Pinot Grigio 5,75 28 
Mooie balans tussen  
fruit en zuren

  Niel Joubert Christine  
Marie Chardonnay * 30 
Vol en met houttonen

  Rapaura Springs  
Sauvignon blanc * 31,5 
Fris en levendig 

Rood    
  Torre de Vejezate  
Tempranillo 4,25 21 
Rond en vol fruit 

  Resplandy Merlot 4,75 23,5 
Zacht en kruidig 

  Castello Monaci Piluna 5,75 28 
Primitivo Salento 
Vol en zacht 

  Don Jacobo Rioja Crianza * 29 
Vol en met houttonen 

  Niel Joubert Eleanor shiraz  
Vol en houttonen * 29,5

   Maison Centaurée Pinot Noir * 30 
Kruidig en stevig 

Rose   
  Resplandy Rose 4,75 23,5 
Fris en kruidig 

  Preciso Pinot Grigio Rose * 25 
Licht en fris  

Zoet wit   
   Loyal blue Riesling 
Rond en vol 4,25 21

Diner
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 Vega CAFESCRUMPY

Om verspilling te voorkomen serveren wij minder 
friet bij de gerechten. Dit is gratis bij te bestellen.


