
Diner menu

* Bij groepen vanaf 10 personen presenteren wij een beperkte 
  menukeuze. De keuzemogelijkheden kunnen in overleg worden 

  bepaald (vier voorgerechten en vier hoofdgerechten).

* Per tafel ontvangt u 1 rekening, apart afrekenen is alleen 
mogelijk in gelijke delen.

      = vegetarisch of vegetarisch mogelijk.

Heeft u allergieën? vraag de bediening.



Java’s voorgerechten
Broodplankje 2p.        6,50 
Geserveerd met kruidenboter, tomatensalsa en aioli. 

Rundercarpaccio               12,50 
Mesclun sla, cherrytomaat, rode ui, Parmezaanse kaas, cashewnoten, 

balsamico vinaigrette en truffelmayonaise. 

Prosciutto Di Parma              12,00 
Parmaham met verse meloen en balsamico vinaigrette. 

Carpaccio van Zalm              13,50 
Mesclun sla, cherrytomaat, rode ui en limoen vinaigrette. 

Groninger mosterdsoep     mogelijk     6,50 
Met uitgebakken spekjes en ringen van bosui. 

Romige Tomatensoep       6,50 
Licht gebonden soep met bosui en croutons. 

Huisgemaakte bruschetta      7,75 
Mesclun sla, olijfolie, blokjes tomaat, rode ui, basilicum, Parmezaanse 

kaas en balsamico vinaigrette.



Visgerechten

Salades

Zalmfilet         25,00 
Gebakken zalmfilet geserveerd met dilleroomsaus.

 

Noordzee filet (Wisselend aanbod)     23,50 
Heerlijk traditioneel bereidt witvis filet. Laat u verrassen!!!

Maaltijdsalade Carpaccio      18,25 
Als voorgerecht: 11,50 

Royale salade met verschillende sla soorten, Parmezaanse kaas, cashewnoten,

rode ui, tomaat, komkommer, truffel mayonaise en geserveerd met brood en    

kruidenboter.

Maaltijdsalade Zalm       19,00 
Als voorgerecht: 12,50 

Royale salade met verschillende sla soorten, gerookte zalm, rode ui, tomaat, 

komkommer, kappertjes, citroen mayonaise en geserveerd met brood en 

kruidenboter. 

Maaltijdsalade Cheese       19,00 
Als voorgerecht: 11,50 
Royale salade met verschillende soorten sla, Brie, Parmezaanse kaas, jonge 

kaas, tomaat, komkommer, rode ui, cashewnoten, mosterd dille dressing en 

geserveerd met brood en kruidenboter.



Java’s hoofdgerechten
Java Ribs XXL        24,50 
Onze welbekende huis gemarineerde spareribs (1 ½ steng) ; 

Keuze uit Zoet of Pittig. 

Saté Java         21,50 
Twee huis royale kippendij spiesen met huisgemaakte satésaus, 

kerrierijst, krokante ui en cassave chips. 

Clubsteak ca. 350 gram       29,75 
Een heerlijk gegrilde botermalse steak van Iers Castle rund, gesneden 

van de lende en geserveerd met onze huisgemaakte kruidenboter. 

Veenlust Burger 200/400 gram    18,50/23,50 
Black Angus Runderburger op een geroosterde sesambol 

met gesmolten ceddarkaas, gebakken bacon en rode ui, augurk slices, 

tomaat, komkommer en huisgemaakte saus. 

Schnitzel bij Java        19,50 
Een royale in roomboter gebakken varkens schnitzel van de Lende. 

Geserveerd met gebakken champignons en uien. 

Java’s Stoofpannetje       20,50 
Van Groninger weiderund, Hertog Jan Tripel en verschillende soorten 

gestoofde groenten. Geserveerd met brood van onze huis bakker. 

Java’s vlees schotel voor 2 personen.    62,50 
Mixed Grill van malse kippendijen, varkensvlees, rundvlees, Spare-ribs 

en runder stoofvlees. Geserveerd met een BBQ- en Knoflooksaus. 

Onze favoriet!!!



Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade, 

warme groenten en steakfriet.

Als extra kunt u bestellen:

Gebakken aardappelen  2,75  Steakfriet    2,50 

Warme groenten   3,00  Knoflooksaus    2,25 

BBQ saus    2,25  Kruidenboter    1,25 

Champignonroomsaus  2,75  Gevulde pepersaus   2,75 

Saté saus    2,75   Mayonaise    1,75  

Whiskeysaus    2,25

Biefstuk ca. 200 gram       23,50 
Zeer mals gegrilde biefstuk in huisgemaakte jus en geserveerd met 

brood van onze huis bakker. 

Gegrilde Varkenshaas ca. 225 gram     22,00 
Geserveerd met gebakken champignons en uien.



Vegetarische gerechten

Gerechten voor de kleine gast

Veggie Burger        18,50 
Heerlijk groenten burger van de Grill op een geroosterde sesambol met 

ceddarkaas, augurk slices, tomaat, komkommer en huisgemaakte saus. 

Linguine         18,75 
Verse Pasta met een Ratatouille van Provençaalse groenten, Jonge kaas, 

Basilicum en een huisgemaakte roomsaus. 

Lasagne Verdure        18,00 
Groenten lasagne met tomatensaus, courgette, champignons,

paprika en ui. Gegratineerd met jonge kaas.

Plate Kroket        7,25 
Een Rundvlees kroket van de Bourgondiër geserveerd met frietjes, 
salade, appelmoes en mayonaise. 

Plate Frikandel        6,00 
Een varkens frikandel van 100 gram geserveerd met frietjes, salade, 
appelmoes en mayonaise. 

Bandieten plate        2,50 
De bandietjes krijgen een eigen bord met salade, appelmoes en 
mayonaise en stelen voedsel van papa en/of mama!



Desserts
Chocolate dessert       9,00
Huisgemaakte brownie, bastognekoekjes met vanille roomijs, warme 

chocoladesaus en slagroom.

Ambachtelijk appelpunt       6,25 
Geserveerd met vanille roomijs, kaneel, poedersuiker en 
verse slagroom.

Dame Blanche        8,00 
Coupe met vanille roomijs, warme chocoladesaus, slagroom, 
choco crumble en een kletskop.

Limoncello         9,00 
Vanille roomijs met Villa Massa Limoncello, crumble, verse slagroom 
en munt.

Crème brûlée        8,00 
Huisgemaakte crème brûlée met gekarameliseerd rietsuiker, 
vanille roomijs en slagroom. 

Spetterend Kinderijsje       4.25 
Vanille roomijs en een toefje slagroom.

Sundae Caramel        4,00 
Roomijs met karamel topping en nootjes.

Sundea Raspberry       4,00 
Roomijs met raspberry topping en framboos parels.

Sundae Chocolate       4,00 
Roomijs met chocolade topping en crispy chocolade bolletjes.



Warme koffie Specialiteiten

Coffee around the world

Caramello         5,25 
Latte met caramelsiroop, karamelblokjes en slagroom. 

Heaven Hazelnut        5,25 
Latte met hazelnootsiroop en cacaotopping.

Iced Coffee met vanille roomijs     4,75 
Kies u siroop smaak: vanille - hazelnoot - witte chocolade - caramel

Verse muntthee        3,25 
Thee met verse munt en honing.

Cafe Espanol        
Koffie - Licor 43 – slagroom.

Irish Coffee         
Koffie - Jameson Whiskey – basterdsuiker – slagroom.

French Coffee        
Koffie - Grand Marnier – slagroom.

Cafe Italian         

o
Koffie – Amaretto Disaronno – slagroom.

Russian Coffee        
 Koffie – Wodka – slagroom.

American Coffee        
Koffie - Baileys – slagroom.

Groninger Coffee         
Koffie – Hooghoudt Beerenburg – basterdsuiker – slagroom.

Domme Coffee        
Koffie - Dom Benedictine – slagroom.

6,80 
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