
Voorgerechten: 
Tartaar van tomaat met burrata        8.50 
Tomaat, burrata, basilicum, olijfolie, oregano, knoflook, rode ui, peper en zout 

 
Vitello tonato           11.50 
Kalfsfricandeau, tonijnmayonaise, kapperappeltjes, rucola,  
Gedroogde tomaat en citroen 
 
Spareribsoep           8.50 
Nog nooit gegeten? Alleen wij hebben hem!! 
 
Carpaccio 1618          13.25 
Rundvlees, Parmezaanse koekjes, rucola, truffelolie en pittenmix 
 
Brood met smeersels          9.00 
Kruidenboter, pittige aioli en groene pesto 
 
Nacho’s 1618           9.50 
Cheddarkaasmix, avocadocrème, crème fraise, rode ui en jalapenos 
 
Oesters 1618  
Rauw met een heerlijke oestermarinade     per 4 stuks  14.00 
 
Oester 1618 
Gegratineerd met kaas en kruidenboter uit de rookoven   per 4 stuks  17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdgerechten: 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur 
 
Picanha uit de houtskoolrookoven 200 gram      28.50 
Dit is het staartstuk van een jong rund, het bevind zich om precies te zijn, 
achteraan op de rug vlakbij de staart. 
Dit deel is weinig in beweging waardoor dit stukje vlees extra mals is. 
 
Lady steak uit de houtskoolrookoven 200 gram      23.00 
Een heerlijk stukje rundvlees 
 
Gentlemensteak uit de houtskoolrookoven 200 gram     29.50 
Een heerlijk stukje rundvlees  
 
Liever een sausje erbij? 
Maak hieronder uw keuze. 
 
Pepersaus    2.00 
Witte wijnsaus   2.00 
Roquefortsaus   2.00 
Chimichurri    2.00 
Huisgemaakte kruidenboter  2.00 
 
Spareribs met strike naar keuze:           500 gram  21.50 
Zoet, pittig of bbq       1000 gram  32.50 
       
Vis: 
Op de huid gebakken zalmfilet met witte wijnsaus     23.50 
Deze populaire vis word door onze koks met zorg gebakken 
 
Gebakken paling (favoriet van onze chef)       26.50 
Word geserveerd met huisgemaakte remouladesaus 
 
Gebakken zeewolf met witte wijnsaus       22.50 
Het visvlees van de zeewolf is wit, stevig en sappig en heeft een zachte zoete smaak 
 

Fish & chips 1618          18.50 
Een heerlijk stukje kabeljauw met frieten en huisgemaakte remouladesaus 
 
 
 
 
 
 



Maak uw hoofdgerecht compleet met de volgende onderstaande bijgerechten: 
Friet    3.00 
Gemengde salade  3.00 
Huisgemaakte koolsla 3.00 
Loaded fries 1618  9.00 
Mayonaise   1.00 
Ketchup   1.00 
 
 

Vegetarisch: 
Truffelrisotto met paddenstoelenmix       23.50 
Met Parmezaanse kaas, rucola en hazelnoot 
 
Maaltijdsalade met geitenkaas en druiven       18.50 
Sla melange, rauwkost, croutons, honingdressing 
 

Burgers: 
Worden geserveerd met frietjes 
 
Classic burger           15.00 
Italiaanse bol met 200 gram 100% rundvleesburger, sla, tomaat,  
augurk en 1618 saus 
 
Cheeseburger           16.50 
Italiaanse bol met 200 gram 100% rundvleesburger, sla, tomaat, augurk, 
cheddarkaas en 1618 saus 
liever bacon erbij? + 1 euro 
 
1618 burger           21.50 
Italiaanse bol met 200 gram 100% rundvleesburger, sla, tomaat, augurk, 
Avocadocrème, nacho’s, cheddarkaas en 1618 saus 
 
Chickenburger          18.00 
Italiaanse bol met 200 gram op eigenwijze gemarineerde kipfilet, sla, tomaat,  
Augurk, rode ui en chilisaus 
 
Spareribburger          21.50 
Italiaanse bol met 200 gram spareribvlees, sla, huisgemaakte koolsla,  
rosti en bbqsaus 
 
Rode bietenburger          18.50 
Black bun (een echte eyecatcher) met 130 gram rode bietenburger, sla, tomaat,  
augurk en 1618 saus 
 



 
Voor de jongste onder ons de Kidsbox: 
 
Kipnuggets met friet, appelmoes, mayonaise, ketchup en een verrassing  8.50 
Frikandel met friet, appelmoes, mayonaise, ketchup en een verrassing   8.50 
Kroket met friet, appelmoes, mayonaise, ketchup en een verrassing   8.50 
Pannenkoek met stroop en poedersuiker       8.50 
 
 

Desserts: 
Panna cotta van witte chocolade met mango/passievrucht coulis   9.50 
 
Huisgemaakte Tiramisu         9.50 
Huisgemaakt en dat proef je!! 
  
Cheesecake van witte chocolade en aardbei      9.50 
 
Citroen merenguetaart         9.50 
 
Dame Noir           8.50 
Chocolade ijs met vanillesaus 
 
Elke maand hebben we een wisselend 3 gangenmenu voor 27,50 
Hou onze socials in de gaten voor het nieuwe maandmenu!! 


