
Fijn dat je bij 3 bent! Hier staat de hele dag 
genieten in een ontspannen sfeer centraal. 
Laagdrempelig en informeel. Geniet van al 
het lekkers wat onze keuken en bediening 
te bieden heeft.

Door te werken met de beste producten, 
kunnen wij onze gasten de lekkerste 
gerechten voorschotelen. Deze producten 
komen van zorgvuldig geselecteerde 
leveranciers. De bieren en wijnen 
komen natuurlijk van Grandi Vini.

Geniet van het leven bij 3!

Wij van 3 verzorgen ook graag uw (bedrijfs-)
lunch, catering en andere leuke zaken!
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[ gezegde uit 1914 ]

ALLE GOEDE DINGEN  
BESTAAN IN     (-EN)



SMAAKVOLLE SCHOTELS:

Carpaccio 130 gram      14,00

Geserveerd met getoast zuurdesem, 
truffel en Parmezaanse kaas

De lekkerste biefstuk      22,00

Geserveerd met goede frites en een  
gemengde salade 

Black Angus burger      17,50

Rijkelijk belegde briochebol, geserveerd met  
frites en een gemengde salade 

Heilbot       24,-
Knolselderij, gember en beurre blanc

Tagliarini       19,-
Parmezaanse kaas, verse truffel

BARBITES:

Brood met diverse smeersels    4,50

Oester p/st       2,95

Dronken kip       8,-

Bitterballen 8 stuks      7,50

Dimsum 6 stuks      7,50

Kaasstengels 8 stuks     7,50

Uienringen 8 stuks      7,-

Runderstaartstuk chimichurri    11,50

Iberico ribfingers      10,50

SPECIALS:

Proefplank 2 personen     17,50

Proeverij uit onze kaart

3 van 3 wijn       20,-
3 happen met bijpassend glaasje wijn 

3 van 3 bier       18,-  
3 happen met bijpassend glaasje bier

TO SHARE… OR NOT TO SHARE:

Spekbokking 10,50

Mierikswortel, appel, bietjes en krokante aardappel 

Tijgergarnaal 9,50

Schuim van bisque, chorizo, citroengel en zeekraalmosterd

Coeur de boeuf tomaat 9,- 
Spitskool, pandanrijst, hollandaise en pinda

Bloemkool 9,-
Crème, couscous, harissa, beurre noisette, kappertjes en druif

Steak tartaar  9,50

Gebrande zilveruitjes, sojasaus, sesam en bieslook    

Buikspek 10,50

Frisse noedelsalade, teriyakisaus, avocado en limoen

Tagliarini 9,50

Zwarte truffel en Parmezaanse kaas

Ha Kau 9,50

Gestoomd, venkel, gedroogde tausi, schuim van bospeen en kokos

Heilbot 12,50

Knolselderij, gember en beurre blanc

Briochepizza  10,-
Paddestoelen, gorgonzola, rode ui en radijs

Runderstaartstuk 14,- 
Chimichurri, gekonfijte aardappel, aubergine en paprika

Eendenborst 14,50

Rillette van de bout, linzen, amandel, abrikoos en zoute drop

Tournedos Rossini 18,-
Brioche, foie gras, truffel en Madeira

SOEPEN:

Tomatensoep  6,50

Verse tomaat, croutons en olijfolie

Bospeen-kokossoep 8,-
Krokante ui en bosui 

MENU

Verrassingsmenu ‘to share’  31,50

Proeverij van 6 verschillende gerechten
voor 2 personen. (exclusief dessert, prijs pp)

Wisselend menu ‘not to share’;
gewoon lekker je eigen bordje. (Inclusief dessert)

Menu 3 - gangen  29,50

Menu 4 - gangen  37,50

Menu 5 - gangen  45,50

Menu’s worden allemaal geserveerd met frites en salade.

KIDS:

Tomatensoep   6,50

Salade Caprese 8,-   
Tomaat, mozzarella en basilicum

Pasta Bolognese  12,50 

Biefstuk, kip of witvis  13,50 
Met frites en salade of groenten 

Snack  11,- 
Met frites en salade

IJs met slagroom 6,- 
Vanille, aardbei en chocolade

DESSERT:

Kaasplank 13,-
Wisselend assortiment van 5 kazen, geserveerd met  
vijgenbrood, gemarineerde druiven en pecannoten

Witte chocolade cheesecake  8,-
Ananassorbet, mousse van steranijs en licht gerookte ananas

Chocolademousse 8,50

Pure chocolade, crème van passievrucht, pastille van licor 43

Sinaasappel & koffie 9,-
Gelei van sinaasappel, mousse van koffie, koffietuille,  
koffiesneeuw en sorbet van bloedsinaasappel

Grand dessert voor 4 personen (prijs p.p) 8,50   
Bovenstaande zoete lekkernijen,
geserveerd in één grote coupe voor 4


