
       Boerenbrood met kruidenboter en Triendipper - 5,50  
 
        Boerentosti 
        Boerenachterham en jonge kaas - 6,00 
        Geitenkaas met honing en noten - 7,75 
        Gerookte zalm met pesto en kaas - 7,75 
   

Soepen (geserveerd met brood, kruidenboter en Triendipper) 
Verse tomatensoep met kip - 6,75 
Uiensoep gegratineerd met room en oude kaas - 6,75 
Huisgemaakte kreeftensoep met rivierkreeft en scampi’s - 12,75 

  
Wraps (belegd met roomkaas) 
Gerookte zalm, kappertjes, tomaat en salade - 12,75 
Geitenkaas, noten, honing en salade - 10,75 
Krokante kip, salade en cocktailsaus- 12,75 

  
Uitsmijters 
Boerenachterham en kaas - 8,50 
Italiaanse ham, pesto, olijf en tomaat - 9,75 
Gezond: kaas, komkommer, tomaat, olijven en pesto - 9,75 
Gerookte zalm, kappertjes en roomkaas - 14,75 
Pata negra, truffelmayonaise en eendenleverkrullen - 19,50  

  
Stokbroodje of waldkornbol 
Gerookte zalm, roomkaas en bosui - 13,50 
Geitenkaas, noten en honing - 10,25 
Gezond met ham, kaas, ei, rauwkost en rundvleessalade - 9,50 
Pittig gekruid gehakt, gegratineerd met oude kaas - 8,75 

 
Club Trien - 19,50 
Meergranenbol met Pata Negra, eendenlever, truffel mayonaise, 
gerookte zalm, kingkrabsalade, rivierkreeftjes en scampi 

 
Twee rundvleeskroketten van de Bourgondiër boerenbrood en mosterd - 8,75 
Twee groentekroketten van Van Dobben boerenbrood en mosterd - 8,75 
 

“Trien Specials” 
Oesters oosters of gegratineerd – 4,00 per stuk 

Carpaccio pesto met kaas / truffel / half/half - 14,75 
Pizza tonijn krokante bodem met verse tonijn, wasabi mayonaise - 17,50 

Cocktail van rivierkreeftjes met salade en cocktailsaus - 15,50 
Sashimi van zalm & tonijn - 16,50 

Dim Sum salade, Italiaanse ham, tomaat en sesamdressing - 16,75 
Tataki “oosterse carpaccio”, japanse mayo en sesamdressing - 16,75 

Kreeft thermidor linguine, gegratineerd met kaassaus half - 24,50 heel - 36,50 
Poke bowl zalm 14,50 Tonijn 16,50 kip 14,50 

Pita Pulledpork pitta broodje met pulledpork, champignons, ui en bbq saus -14,75 
Pita kip hot or not pitta broodje met gebakken kip, champignons, uien 

gegratineerd met kaas -14,50 
Romige pasta linguine truffel en Parmezaanse kaas -18,50 

  

IJs koffie - 4,75 
Slagroom, 

chocoladesaus 
Sgroppino 5,75 

Vers gedraaid, 
wodka, limoncello  

 



 

                                     Maaltijdsalades 
                        Geserveerd met brood, kruidenboter en Triendipper 
 
Geitenkaas noten, pesto, pitjes, olijven en tomaat - 14,50 
Krokante kip champignons, fruit en cocktailsaus - 14,50 
Scampi rivierkreeftjes, kappertjes, tomaat en cocktailsaus - 16,50 

       Gerookte zalm krab salade, tomaat en cocktailsaus - 16,50 
 

Salade Trien - 19,50 
Salade met Italiaanse ham, kingkrabsalade, rivierkreeftjes, 
Eendenlever, noten en truffelmayonaise 

 
Russisch ei - 19,50 
Huisgemaakte rundvleessalade rijkelijk gegarneerd met gerookte zalm, 
Rivierkreeftjes, scampi's, Italiaanse ham en achterham 

 
12 uurtje - 12,50 
Verse tomatensoep met kip, rundvleeskroket met boerenbrood  
en mosterd, uitsmijter met boerenachterham en kaas, frisse salade  
en huzarensalade 

 
12 uurtje deluxe - 22,50 
Kreeftensoep met rivierkreeftjes, 2 garnalenkroketjes,  
uitsmijter met gerookte zalm en kingkrabsalade met toast  
 

Pannetjes 
 

Scampi’s in pittige pill pill olie met knoflook, ui en champignons - 15,50 
Ossenhaasreepjes “Hong Kong-Style” - 15,50 
Pannetje met groenten, Geitenkaas, spinazie, truffel gegratineerd met kaas -19,50 
 

	
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	

 
Zalm sukiyaki – 13,50 
Gemarineerd, rauw, wasabi 
Tonijn sukiyaki – 14,50 
Gemarineerd, rauw, wasabi 
Serranoham – 9,50 
Noten, toast 
Pata Negra – 16,50 
Noten, toast 
Kip Yakitori – 8,00 
5 spiesjes  
Vegetarische Loempia – 6,50 
3 stuks, okonomiyaki saus 
Loempia van eend – 6,50 
3 stuks, hoisin  
 

 
Boerenbrood – 5,50 
Trien dipper, kruidenboter 
Olijven – 3,50 
Huisgemarineerd 
Kingcrabsalade – 9,50 
Toast 
Garnalenkroketjes – 7,50 
2 stuks, cocktailsaus 
Tonijn – 9,50 
Crunchy mini bodem, wasabi 
Dim Sum – 8,50 
3 stuks, japanse mayo,  
Sesamdressing, bosui 
Mini Frikandel Speciaal – 4,50  
4 stuks 
 



Vlees		
	
 

Black Angus Bavette- 29,50 
Ontzettend malse bavette door de marmering. 

Saus naar keuze: port, peper, champignon of bearnaisesaus 
 

Spareribs - 19,50 
 Knoflooksaus  

Schnitzel – 19,50 
Champignonroomsaus   

Saté van de haas - 19,50 
Pindasaus, geroosterde uitjes, kroepoek 

Kogelbiefstuk -19,50 
Saus naar keuze: port, peper, champignon of bearnaisesaus 

Varkenshaas - 19,50 
 Gebakken varkenshaas met champignonsaus  

 
Mixed grill - 24,50 

Spareribs, jalapeno cheddar worst, varkenshaas en steak geserveerd met knoflooksaus  
Varkenswangetjes - 26,50 

Op lage temperatuur gegaarde wangetjes geserveerd met Pata Negra, 
En een kroketje van black Angus 

Chateaubriand 500 gram - 38,50 p.p. 
Geserveerd met groente garnituur en saus naar keuze 

(Per 2 personen te bestellen)     
Extra gebakken eendenlever -8,50 

Saus naar keuze: port, peper, champignon of bearnaisesaus 
               

Vis & zeevruchten 
  

Scampi's - 27,50 
Gebakken scampi's met romige rode curry saus geserveerd met rijst  

Kreeft Thermidor  
Kreeft gegratineerd met kaassaus half 26,50 heel 36,50  

Zalmfilet - 25,50 
Gebakken zalmfilet met scampi’s, 

Aardappelpuree en beurre blanc saus  
 Tonijnsteak -27,50 

Gegrild en afgelakt met okonomiyaki saus en sesam 
 
 Side dishes 

 

Crispers mayo - 3,75 
Crispers truffel crème en 

Parmezaan - 5,50 
Aardappelgratin - 5,50 

Gemengde salade - 3,75 
Seizoen groenten mix - 4,75 

 

Desserts  
 

Toetje Trien -7,75 

Aardbeien romanoff -9,75 
Dame blanche -8.75 

Ijsmacaron 4,50 
 


