
Witte wijnen
Vino Cano, Les Domaines Robert (huiswijn) € 17,50
Frisse droge witte wijn uit de Pays d’Oc met veel smaak. 
Gemaakt van Vermentino, Semillon en Sauvignon druiven.

Jose Galo, Bodegas Rueda Pérez  € 19,50
Typische Rueda met 100% Verdejo druiven, veel smaak en geur 
van onder andere passievrucht en grapefruit.

Pouilly Fume, Jean Pabiot, Domaine des Fines 
Caillottes     € 29,00
Topwijn uit de Loire, gemaakt van 100% Sauvignon. Intense en 
complexe geur, met de smaak van tropische vruchten als mango 
en passievrucht.

Chablis, Domaine Millet   € 39,00
Klassieker uit de Bourgogne gemaakt met 100% Chardonnay 
druiven. De wijn wordt gemaakt op de beste bodemsoort in de 
Chablis.

Mousserende wijnen
Champagne Gatinois Brut Tradition Grand Cru  
      € 67,50
Deze champagne wordt gemaakt in het Grand Cru plaatsje Ay, 
waar veel beroemde champagne huizen zijn gevestigd. De wijn 
heeft een perfecte geur en is een prima maaltijdbegeleider. De 
combinatie van de druiven die worden gebruikt (80% pinot noir 
en 20% chardonnay) maakt deze champagne een beetje geel-
roze van kleur.

Domaine Tilleuls, Fines Perles des Tilleuls € 32,50
Frisdroge mousserende wijn uit de Loire, 100% gemaakt van 
Chardonnay op de Méthode Traditionnelle.

Rosé wijnen
Claude Val, Mise Paul Mas (huiswijn)  € 17,50
Mooie zuivere wijn, met in de smaak aardbeien, kersen, zachte 
citrus en zachte specerijen. Kwieke en montere rosé.

AOC Coteaux d’Aix en Provence, Domaine Naïs  
      € 19,50
Deze rosé heeft een zalm-roze tint en heeft alles in zich wat 
wordt verwacht van een rosé. Met veel geur en lekker fris van 
smaak. Heerlijk bij salades, mediterrane gerechten en gegrild, 
wit vlees.

Port
Kopke Port LBV (per glas)   € 3,75
De L.B.V. is een port-wijn van grote finesse, vol van smaak, 
soepel en met een fruitig aroma. Door de houtrijping is deze 
port eerder op dronk als een Vintage Port. Perfect als aperitief of 
bij een stevig stuk kaas.

Rode wijnen 
Claude Val, Mise Paul Mas (huiswijn)  € 17,50
Een fruitige, goed uitgebalanceerde en soepele wijn. In de geur 
ontdekken we frambozen en een hint van bloemen.

Nero d’Avola, Baglio Del Conte  € 19,50
Kruidige rode wijn met veel rijp, donker fruit van het zonnige 
Sicilië, gemaakt van de Nero d’Avola, het “zwart uit Avola”, dé 
authentieke druif van Sicilië. Een zachte, elegante rode wijn, 
waarin de smaak van bessen, kersen en kruiden de boventoon 
voert.

Don Ramon, Campo de Borja   € 23,50
Don Ramón van Bodegas Aragonesas is een temperamentvolle 
wijn, gemaakt van de druivensoorten Garnacha (75%) en 
Tempranillo (25%). Deze wijn rijpt voor een gedeelte op rvs 
tanks en voor een gedeelte op eikenhout. Het deel van de wijn 
welke op tank rijpt zorgt voor de frisheid terwijl het deel in de 
eikenhouten fusten zorgt voor een licht vanille- en houtaroma.

Fleurie, Pierre Ferraud & Fils   € 29,00
Frisse, makkelijke rode wijn met veel rood fruit als aardbeien, 
maar vooral frambozen. Klassieke wijn uit de Beaujolais.

Valpolicella Classico, Casal Busol  € 29,00
Volle krachtige wijn gemaakt langs de oevers van het 
Gardameer, vlakbij het plaatsje Bardolino.

Heeft u een dieetwens of allergie? Meld het ons.
De keuken is geopend van 12.00 tot 21.30 uur.

Like ons op Facebook!

Rijksstraatweg 12
1396 JM Baambrugge

0294 291 292
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Zacht broodje 
wit of bruin

Jong belegen kaas     € 2,75
Oude kaas     € 3,00
Gezond     € 4,25
Ossenworst      € 3,95
Leverworst      € 3,25
Rosbief      € 3,95
Bal gehakt (huisgemaakt)   € 4,75
Frikandel     € 2,25
Oma Bobs rundvleeskroket   € 2,75
Kaassoufflé     € 2,25

Vers afgebakken brood 
Carpaccio     € 9,50
Met pesto, Parmezaanse kaas, knapperige sla, zongedroogde 
tomaat en pijnboompitjes.

Gerookte zalm     € 7,95
Met knapperige ijsbergsla, roomkaas, sjalotjes en limoen.

Geitenkaas     € 7,25
Met honing, rucola en walnoten.

Caprese     € 7,25
Mozzarella, tomaat, pijnboompitten, basilicum en pesto.

Old Amsterdam    € 8,25
Geserveerd met augurk, mosterdmayonaise, sla en tomaat.

Beenham     € 8,25
Lauwwarme beenham geserveerd met slagarnituur en een 
honing-mosterddressing.

Clubsandwich     € 9,50
Geroosterd brood, belegd met kipfilet, bacon, sla, tomaat en 
mosterdmayonaise.

Hoofdgerechten van de gril l
Kipsaté      € 13,50
Varkenshaassaté    € 14,50
Ossenhaassaté     € 17,50

Deze gerechten worden geserveerd met frisse salade, 
frites en mayonaise.

Spies mixed grill    € 19,50
Grote spies met ossenhaas, varkenshaas, kippendij en 
barbecuesaus.

Spare ribs     € 18,50 

Tournedos met saus naar keuze  € 23,00
Peperroomsaus, gorgonzolaroomsaus of stroganoffsaus.

Ribeye      € 23,00
Geserveerd met kruidenboter.

Côte de Boeuf XXL         p.p.  € 24,50
Te bestellen per 2 personen, geserveerd met kruidenboter.

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met frisse 
salade, dagverse groenten en keuze uit frites of 
gebakken aardappeltjes met mayonaise.

Hoofdgerechten
Schnitzel     € 16,50
Met gebakken champignons en ui. 

Klassieke kalfslever    € 21,00
Met gebakken spek en ui.

Gebakken tournedos met jus   € 21,50

Gebakken tournedos met champignons  € 23,00

Gebakken tournedos met saus naar keuze € 23,00
Peperroomsaus, gorgonzolaroomsaus of stroganoffsaus.

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met frisse 
salade, dagverse groenten en keuze uit frites of 
gebakken aardappeltjes met mayonaise.

Voorgerechten
Vers afgebakken broodje   € 3,25
Met aioli en kruidenboter.

Hollandse garnalencocktail   € 9,50
Geserveerd met frisse salade, cocktailsaus, geroosterd brood en 
citroen.

Vistrio      € 12,50
Hollandse garnalen, gerookte zalm, gerookte paling en 
geroosterd brood.

Gerookte zalm     € 10,50
Geserveerd met salade en geroosterd brood.

Carpaccio     € 12,50
Met pesto, Parmezaanse kaas, knapperige sla, zongedroogde 
tomaat en pijnboompitjes.

Vitello tonato     € 9,50
Op traditionele wijze bereid. Zacht gegaard kalfsvlees met kleine 
rucola salade en huisgemaakte tonijnmayonaise.

Kleine salade Caprese    € 7,50
Groene salade met mozzarella, tomaat en balsamicostroop.

Warme voorgerechten
Soepen      € 4,50
Uiensoep volgens traditioneel recept (vegetarisch).
Huisgemaakte groentesoep.
Wisselende soep van de dag.

Gebakken champignons   € 7,50
Geserveerd op geroosterd brood met gebakken spek en ui.

Pannetje gamba’s (Pil Pil)   € 9,50
Aangenaam pittig met rode peper, knoflook en bosui.

Maaltijdsalades
Salade geitenkaas (vegetarisch)  € 9,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, walnoten, pijnboompitjes en 
honing.

Salade Caprese (vegetarisch)   € 9,50 
Salade met mozzarella, cherrytomaatjes, basilicumdressing en 
geroosterd brood.

Salade met gebakken gamba’s of kip  € 12,50
Salade met tomaat, komkommer, gebakken uienringen en 
knapperige croutons.

Visgerechten
Gebakken slibtong 2 stuks   € 16,50
Gebakken slibtong 3 stuks   € 19,50
Vis van de dag                dagprijs

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met frisse 
salade, dagverse groenten en keuze uit frites of 
gebakken aardappeltjes met mayonaise.

Vegetarische hoofdgerechten
Oosterse hotplate met tofu   € 14,50
Met gekookte rijst, paksoi, rode ui, champignons, rode peper en 
knoflook uit de wok.
Voor de niet-vegetariër met gamba’s of ossenhaaspuntjes 
(supplement € 2,50).

Spies van gegrilde groente   € 16,50
Met aubergine, courgette en paprika. Geserveerd met een 
portobello, gevuld met blauwe kaas.

Oud-Hollandse pannenkoeken  
   
Zelf samen te stellen                 vanaf  €5,00
Keuze uit naturel, spek, kaas, ui, champignons, appel, rozijnen, 
banaan, ananas en gember.

Voor de kleintjes 
Kinderburger     € 7,50
Met tomaat, augurk, appelmoes, frites en mayonaise.

Kindersteak (ossenhaas)   € 10,50
Met appelmoes, frites en mayonaise.

Gebakken kibbeling    € 9,50
Met frites en mayonaise.

Pizza Margherita    € 7,50

Portie kinderfrites    € 5,00
Met een kleine salade, appelmoes en een snack naar keuze.

 

Desserts                         
Dame blanche     € 4,50
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.

Chocolade brownie    € 6,00
Huisgemaakte brownie met vanille-ijs en slagroom.

Limoncello kwarktaart   € 7,50
Huisgemaakte kwarktaart met yoghurtijs.

Oud-Hollands flensje    € 8,50
Flensje met vanille-ijs, warme kersen en slagroom.

Coupe met 3 bolletjes ijs   € 4,50
Keuze uit vanille, chocola, aardbei, banaan of yoghurt.

Afsluitertje
Koffie      € 2,25
Cappuccino     € 2,50
Koffie verkeerd    € 2,50
Espresso     € 2,25
Dubbele espresso    € 2,80
Latte macchiato    € 2,75
Thee      € 2,00
Verse muntthee    € 2,75

Irish coffee     € 6,50
Italian coffee     € 6,50
Spanish coffee     € 6,50
French coffee     € 6,50
Brazilian coffee    € 6,50

Tosti’s 
Kaas      € 2,25
Kaas, tomaat     € 2,50
Ham, kaas     € 2,50
Ham, kaas, sambal    € 2,50

Lunchgerechten
Burger De Punt    € 8,25
Hamburger van 100% rundvlees met sla, tomaat, cheddarkaas, 
bacon en barbecuesaus.
Frites en mayonaise (supplement € 2,75).

Broodje De Punt (huisspecialiteit)  € 6,50
Stukjes varkenshaas gebakken met champignons en ui, afgeblust 
met ketjap.

2 Oma Bobs rundvleeskroketten met brood € 5,25
Keuze uit 2 sneetjes wit of bruin brood.
Ook te bestellen als Oma Bobs garnalenkroketten (+ € 1,00).

Twaalfuurtje     € 10,50
3 sneetjes geroosterd brood met carpaccio, gerookte zalm, een 
Oma Bobs garnalenkroket en een soepje naar keuze.

Uitsmijter     € 7,00
Keuze uit ham, kaas, tomaat, rosbief of spek op wit of bruin 
brood.


