
Welkom bij Volle Maan...
De naam is afgeleid van de traditionele ‘Full Moon’ feesten 

in exotische oorden. Geïnspireerd door zon, zee, strand, palmen, 
buddha’s, muziek, romantiek en vooral heerlijk eten en drinken. 

Een locatie waar enthousiaste medewerkers dagelijks op flexibele wijze 
voor u klaar staan. Voor een ontbijt, lunch, borrel, diner of om lekker 

te loungen. Kortom; genieten op elk moment van de dag! 

De gerechten worden hier met grote passie bereid. 
Volle Maan werkt met kwalitatief hoogwaardige producten en 

dat tegen normale prijzen.

Heeft u suggesties, tips of aanmerkingen?... Vertel het ons. 
En bent u tevreden?... Vertel het dan aan iedereen. 

Social media is niet meer weg te denken bij al onze gasten. 

Heeft u een allergie? Meld het ons. 
Wij informeren u graag over de producten in combinatie  

met uw allergie, en zullen hier rekening mee houden.

Véél plezier en geniet bij Volle Maan!

Voor uw en onze veiligheid kunt u bij Volle Maan alleen per pin 
of creditcard betalen. Wie pint er nou niet tegenwoordig? 

Snel en makkelijk! 

“Succes is not the key to happiness 
Happiness is the key to succes
If you love what you are doing 

You will be succesfull”

(Buddha)



Voorgerechten Starters

Broodje “Volle Maan” V  	 5,50 
bruin | wit | aïoli | kruidenboter 
homemade | brown and white bread | aïoli | herb butter

Gamba’s al ajillo 	 10,75
knoflook garnalen | knoflookbroodje 
garlic shrimps | garlic bread 

Carpaccio	 12,50 
dungesneden ossenhaas | luxe pittenmix | kappertjes | rucola   
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
thinly sliced beef | seed mix | capers | rocket | Parmesan cheese  
truffle mayonnaise 

Visselectie  	 12,95
gerookte zalm | gamba’s | tonijnsalade | toast
smoked salmon | shrimps | tuna salad | toast

Gerookte zalm 	 11,95 
gerookte zalm | toast  
smoked salmon | toast

Mosselen in kruidenboter 	 10,25
mosselen | kruidenboter | broodje
mussels | herb butter | bread

Champignon toastV  	 10,25
champignons | toast | kruidenboter | Parmezaanse kaas | peterselie
mushrooms | toast | herb butter | Parmesan cheese | parsley 

Soepen Soup

Tomatensoep V  	 6,50 
homemade tomato soup  

Klassieke uiensoep V 	 7,25
uiensoep | kaascrouton 
traditional onion soup | gratinated cheese bread 

Boeren erwtensoep  	 7,50
erwtensoep | katenspek | roggebrood  
green pea soup | rye bread bacon 



Onze salades kunt u, tegen een meerprijs van 6,00 ook 
als maaltijdsalade bestellen.

Salads can be ordered as a main course at a surcharge of 6.00.

Salades Salads

Caesar  	 12,75 
ansjovis | ei | croutons | Parmezaanse kaas | bacon
keuze uit: garnalen, kip of zalm  
anchovy | egg | croutons | Parmesan cheese | bacon
choose: shrimps, chicken or salmon

Geitenkaas V 	 11,75
lauwwarme Franse geitenkaas | vijgen | walnoot | honing
luke warm French goat cheese | figs | walnut | honey

Ossenhaaspuntjes 	 14,75 
oosters gemarineerde ossenhaaspuntjes | rode ui | sesam  
oriental tenderloin strips | red onion | sesam

Carpaccio 	 14,75
dungesneden ossenhaas | luxe pittenmix | kappertjes | rucola   
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
thinly sliced beef | seed mix | capers | rocket | Parmesan cheese  
truffle mayonnaise  

Pittige kip  	 14,75 
pittige kip | cashew noten | zoetzuur 
spicy chicken | cashew nuts | sweet sour 

Vegan couscous V	 13,50
couscous | kikkererwten | hummus | avocado | rozijnen
couscous | chickpeas | hummus | avocado | raisins

“Uit de zee”	 14,50
gamba | gerookte zalm | tonijn salade | botersla
shrimps | smoked salmon | tuna salad | lettuce



Onze vleesgerechten worden standaard geserveerd met 
friet en seizoensgroenten. Indien u een frisse salade of gebakken 

aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen. 
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard 

bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.

If you would like to have a fresh salad or baked potatoes, 
please let us know. It can be ordered free of charge. 

Hoofdgerechten vlees Meat main courses

Angus burger 	 16,00 
Angus burger | cheddar | brioche | sla | tomaat | ui 
hamburgersaus | friet 
beef burger | cheddar | brioche | lettuce | tomato | onion 
special hamburger sauce | fries
optioneel: bacon  + 1,50

Krokante kipburger    	 15,50
krokante kipburger | cheddar | sla | tomaat | cheddar 
tomatensalsa | friet
crispy chicken burger | cheddar | lettuce | tomato | cheddar 
tomato salsa | fries
optioneel: bacon  + 1,50

Saté kip 	 17,50
Saté van kipfilet | pindasaus | zoetzure komkommer | kroepoek 
chicken satay  | peanut sauce | sweet and sour cucumber | prawn crackers

Saté ossenhaas  	 19,50 
saté van ossenhaas | pindasaus | zoetzure komkommer | kroepoek 
filet of beef satay  | peanut sauce | sweet and sour cucumber | prawn crackers 

Spareribs 	  19,75 
gemarineerde spareribs | keuze uit: zoet of pittige marinade
spareribs | choose: sweet or spicy marinade

Mixed grill 	 22,50
mini hamburger | ossenhaas saté | kipfilet | chorizo worstje | sparerib
mini beef burger | filet of beef satay | chicken filet | chorizo sausage | sparerib

Kogelbiefstuk 	  21,00 
gebakken Ierse kogelbiefstuk | saus naar keuze: stroganoff-, 
peper- of truffelroomsaus
sautéed Irish round steak | sauce of your choice:
stroganoff-, pepper- or creamy truffle sauce

Schnitzel XL (350 gram) 	 18,50
schnitzel | citroen
schnitzel 350 grams | lemon 



Steak Volle Maan 
Biefstuk van het ‘koetje’  

 eigen jus | geserveerd met brood  
Sautéed steak | own gravy

served with bread 

23,75

Truffelrisotto
risotto | truffel | bospaddenstoelen 

Parmezaanse kaas | rucola
risotto | truffle | mushrooms  

Parmesan cheese | rocket

18,75

Specials Specials

Onze vleesgerechten worden standaard geserveerd met
friet en seizoensgroenten. Indien u een frisse salade of gebakken 

aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen. 
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard 

bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.

If you would like to have a fresh salad or baked potatoes, 
please let us know. It can be ordered free of charge. 

Winterse stamppotten Winter Stews

Hutspot	 15,50 
hutspot | peen | ui | huisgemaakte gehaktbal | jus 
hotchpotch | carrot | onion | homemade meat ball | gravy

Zuurkool  	 15,50
zuurkool | rookworst | spekjes | jus 
sauerkraut | smoked sausage | bacon | gravy



(Buddha)

“There is no way to happiness 
Happiness is the way”

Onze visgerechten worden standaard geserveerd met 
friet en seizoensgroenten. Indien u een frisse salade of gebakken 

aardappelen wenst, kunt u dit kosteloos bij ons bestellen. 
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit er niet standaard 

bij geserveerd.
All our main courses are served with fries and seasonal vegetables.

If you would like to have a fresh salad or baked potatoes, 
please let us know. It can be ordered free of charge. 

Hoofdgerechten vis Fish main courses

Zalmfilet 	 19,75 
op de plaat gebakken zalmfilet | Hollandaise saus 
plancha grilled salmon fillet | Hollandaise sauce

Mixed fish 	 23,50
zalmfilet | garnalen | sliptong 
salmon filet | shrimps | sole

Sliptongen 	 23,50 
drie gebakken sliptongen | remouladesaus
three sautéed small dover soles | remoulade sauce

Vegetarische gerechten Vegetarian

Vegetarische lasagne  V 	 16,50
groenten | tomatensaus | bechamelsaus | rucola 
vegetables | tomato sauce | bechamel | rocket

Vegan weedburger V 	 14,50
zeewier burger | sla | tomaat | rode ui | vegan burgersaus 
weedburger | lettuce | tomato | red onion | vegan burgersauce 

Vegan couscous V	 13,50
couscous | kikkererwten | hummus | rozijnen
couscous | chickpeas | hummus | raisins

Truffelrisotto V	 18,75
risotto | truffel | bospaddenstoelen | Parmezaanse kaas | rucola
risotto | truffle | mushrooms | Parmesan cheese | rocket



Kinderschotels worden geserveerd met frites, appelmoes, 
kleine salade en een ijsje.

Children dishes are served with fries, apple sauce, small salad 
and ice cream.

Bijgerechten Side dishes

Voor de kinderen Children dishes

Zoete aardappel frites met truffelmayonaise	 4,25
Sweet potato fries with truffle mayonais

Truffel frites met Parmezaanse kaas 	 5,25
Truffel fries with Parmesan cheese

Kalfskroket, mini frikandellen, kipnuggets 
of lekkerbekje	 9,75 
veal croquette, mini frikandel, chicken nuggets or cod

Sparerib | zoet gemarineerd	 12,50
spare rib | sweet marinade

Kipsaté (1 stokje)  	 11,50
chicken satay (1 piece)

Kids burger  	 10,50
kids beef burger

Kleine biefstuk of zalmfilet  	 12,50
small steak or salmon filet



Al onze desserts bevatten ambachtelijk ijs van Pavarotti Dolce. Pavarotti 
Dolce is onze nabijgelegen ijssalon, op de kop van de Fresh! Ons ijs wordt 
elke dag vers bereidt in onze Ice Cream Factory. Begin 2019 won Pavarotti 

Dolce de prijs voor het beste ijs van nederland met de smaak; 
 ‘Guilty Pleasure’. Naast ambachtelijk ijs kunt u bij Pavarotti Dolce ook 

terecht voor heerlijke Freakshakes, Cupcakes, Ciclone... 
en nog veel meer! Kom gerust een keer langs 

en ervaar “The Ice Cream Experience”. 

Desserts Desserts

Dame Blanche 	 8,50 
vanille ijs | warme chocoladesaus | notencrumble | slagroom
vanilla ice cream | hot chocolate sauce | crumble of nuts | whipped cream 

‘New York’ Cheesecake	 8,50
cheesecake | citroenijs | slagroom 
cheesecake | lemon ice cream | whipped cream

‘Dutch’ coffee	 7,50 
koffie | stroopwafel likeur | slagroom | stroopwafel 
coffee | Dutch stroopwafel liquer | whipped cream | stroopwafel

Klassieke Crème Brûlée	   7,50 
traditional Crème Brûlée 

Brownie 	 8,50
chocolade brownie | amandelschaafsel | karamel | Oreo ijs
chocolate brownie | almond | caramel | Oreo ice cream

Luikse wafel 	 8,50
ouderwetse wafel | warme kersen | poedersuiker | vanille ijs
waffle | hot cherries | vanilla ice cream | sugar

Grand dessert Volle Maan 	 9,75 p.p. 
vanaf twee personen
grand dessert Volle Maan from two people


