
Biefstuk Ossenhaas | 22.5 | XL 31.5
met de échte Loetje jus

Biefstuk Ossenhaas ‘Bali’ | 24.5 | XL 34.5
met de échte Loetje sambaljus

Biefstuk Ossenhaas Knoflook | 24.5 | XL 34.5
met de échte Loetje knoflookjus

Biefstuk Ossenhaas ‘De Roode Waard’ | 27.5 | XL 36.5
met de échte Loetje jus, uien, kippenlevers en spek

Maaltijdsalade Biefstuk Ossenhaas ‘Bali’ | 23
met Loetje ‘Bali’ dressing 

De lekkerste biefstuk
Onze specialiteit! De biefstuk wordt medium rare gebakken

en geserveerd in jus, met witbrood.

Loetje's
 salade

Hoofdgerechten

Gerookte paling | 16
met toast en boter

Rundercarpaccio | 14
met pestodressing

Gerookte zalm | 13
krokante wonton met wasabimayonaise

Rosbiefcarpaccio | 13
met truffelmayonaise

Jamón Ibérico | 12
met rucola, olijven en 
zongedroogde tomaatjes

Burrata met brood | 10 
romige mozzarella, pesto en tomaat

Garnalenkroketten met toast | 10

Loetje's soep | 7

Voorgerechten

Tonijnbiefstuk | 20
met de échte Loetje jus en sojasaus 

Noordzeetong | 26
met huisgemaakte remouladesaus 

Kalfslever | 17
met gebakken uien en spek

Poké Bowl | 16
biefstuk, tonijn of zalm
ook vegetarisch te bestellen

Loetje's kapsalon | 15
met vegan kebab, atjar ketimoen, 
tomaten, rode ui, zoete aardappelfriet  
en srirachamayonaise

Kipsaté spies | 15
met atjar ketimoen en gebakken uitjes 

Loetje’s hamburger | 14.5
gegrilde rundvleesburger met tomaat, augurk, 
kaas en gebakken uienringen

Schnitzel | 13
gepaneerd varkensvlees

Vegaburger | 12
burger van biet en wortel met avocado

Kapucijners met spek | 9

Lekker 
anders!

Maaltijdsalades

Salade kip en bacon | 17
met Aziatische dressing

Salade gerookte zalm | 17
met dilledressing

Salade geitenkaas | 16 
met honing-tijmdressing

Wisselend 
per seizoen

Lekker erbij

Friet | 4.5
met mayonaise

Zoete aardappelfriet | 5.5
met allioli

Gebakken kippenlevers | 5.5

Gemengde salade | 5
met spekjes

Geroosterde groenten | 4.5

Gebakken champignons | 3.5

Appelcompote | 3

Gebakken uien | 2.5

Eet smakelijk!



Scan the QR-code for 
the English menu 
Der QR-code zeigt die  
menukarte auf Deutch

Diner

Loetje’s borrelplank | 17
de lekkerste borrelhappen voor 2 personen

Bittergarnituur 16 stuks | 12.5

Garnalenkroketjes 6 stuks | 8

Crunchy kip 5 stuks | 8 

Gehaktballetjes ‘Bali’ 8 stuks | 7.5

Jamón Ibérico | 7
Ibericoham met olijven

Bitterballen 6 stuks | 7

Hummus met brood | 6.5

Kaasstengels 6 stuks | 6

Avocado friet 6 stuks | 6
srirachamayonaise

Queso | 5.5
manchego kaas met rode uienchutney

Voedselallergie?  
Meld het ons!
Voor de allergenen per  
gerecht scan de QR-code

Borrelhappen


