
Leven, proeven, leren, vieren, werken,
voortaan is niets meer wat het geweest is.
Ingenhousz doet dingen graag op een andere manier;
the new school way.

Hiermee geven we een voormalig schoolgebouw
in één keer talloze nieuwe functies,
waarbij alles draait om smaak, ervaring en beleving.

Maak kennis met Ingenhousz;

TURNING OLD SCHOOL
INTO NEW SCHOOL

WELKOM BIJ
INGENHOUSZ



Vergeet de klassieke Franse ‘haute cuisine’. Vergeet alles volgens het 
boekje, met schoolvoorbeelden van gerechten zoals ze ooit door de 
bekende Franse grootmeesters opgetekend zijn. Ingenhousz serveert de 
koloniale Franse keuken met een ‘new school’ twist. 

Dat betekent ingrediënten uit de hele wereld, gecombineerd met 
streekproducten én versgeplukte smaakmakers uit onze eigen urban farm. 
Waarmee we dus doelbewust alle culinaire grenzen overschrijden. 
Zonder pardon, maar wel met heel veel smaak…

Hier ontdek je eten op een nieuwe manier;

THE NEW SCHOOL WAY.

PARDON
OUR FRENCH



LUNCH 
BROODKEUZE  brioche / wit of bruin vloerbrood (dikke boterham)

HOTDOG VAN KALFSVLEES (CAJUN STYLE) € 13.50
bbq gamba / zoetzure groenten / krokante ui   

CROQUE MONSIEUR € 9.50
Gruyère kaas / boerenham / béchamel / crumble van pancetta / gel van tomaat  

VOL AU VENT VAN BIOLOGISCHE KIP € 11.00
truffel / paddenstoelen / gepofte knolselderij  

GEROOSTERD BRIOCHE BROOD MET KOUDGEROOKTE ZALM € 10.50
Hollandaise / gepocheerd ei / bieslook   

KALFSPICANHA € 12.00
gekonfi jte sjalot / buffeltallegio / truffelhangop / waterkers   

KIPPENDIJ € 12.00
gamba / little gem / spinazieblad / ei / crème van ansjovis  

GEITENBRIE € 10.50
medjoul dadels / appelstroop / kweepeer / zoetzure pompoen / waterkers  

UIENSOEP € 8.00
brioche / ossenstaart / bloem van bieslook / krokante tom de gruyere 

PAKSOI SALADE € 13.50
gebakken tofu / gewokte okra / krokante dooier / sambal-limoenmayo / nori kroepoek

CAESAR SALAD € 14.50
kippendij / gamba / tom de gruyere / little gem / ansjovis / gepocheerd ei   

SALADE MET KOUDGEROOKTE ZALM € 14.50
groene appel / spinazie / bietblad / dressing van wasabi en gember  

SALADE VITELLO TONNATO € 14.50
zacht gegaard kalfsstaartstuk / crème van tonijn / tonijnblokjes / krokante kappertjes



LUNCH / SPECIALS 
STEAK TARTARE € 12.00
handgesneden bavette / crème van ossenworst / gel van Amsterdamse uitjes / 
krokante dooier

CATCH OF THE DAY DAGPRIJS
Noordzee bijvangst

DAGHAP DAGPRIJS
wisselend gerecht van vlees of gevogelte  

OESTERS € 18.00 / € 22.00
naturel of Bienville (New Orleans style)  

POKE BOWL TONIJN € 12.50
sushi rijst / sojabonen / gepofte wilde rijst / slaatje van waterkers / wakame 

LUNCH / BIJGERECHTEN 
TATER TOTS € 4.75
met avocadomayonaise

HANDGESNEDEN FRITES € 4.25
met mayonaise

DAGVERSE GROENTEN € 4.50

REIS PILAV € 5.50



BORREL
GESTOOMDE GYOZA (7ST) € 7.00
geroosterde pinda’s / sambai vinagrette

OESTERS € 18.00 / € 22.00
naturel of Bienville ( New Orleans style ) 

PATA NEGRA € 8.00 / € 16.00
25gr / 50gr 

KALFSBITTERBALLEN (7ST) € 5.50

SHORT RIB CURRY € 7.50
lak (boneless)

STICKY KIPPENDIJ € 6.50
krokante ui / srirachamayonaise 

NOTENMIX € 3.00

KAASPLATEAU € 9.50  / €  13.50  / €  19.50
3 / 5 / 7 stukjes  

OLIJVEN € 2.50
gemarineerd 

DOKTER INGENHOUSZ PLATEAU € 20.00



Niet alleen ons menu is ‘niet helemaal volgens het boekje’, dat geldt natuurlijk 
ook voor onze bijzondere locatie. En komende zomer zelfs nog meer, dan is 
namelijk ook ons unieke tuinterras gereed! Met onder meer schommelbanken 
voor 4 personen en vele intieme, door groen omgeven zithoekjes. 

Dit terras bevindt zich in het park aan de achterzijde van het gebouw, waar 
straks ook nog een kinderboerderij en een eigen moes- en kruidentuin 
gesitueerd zijn. Tijdens het seizoen mogen kinderen hier hun eigen aardbeien 
of bessen plukken, helemaal zelf! Kortom, een prachtige plek om bij mooi weer 
lekker samen buiten te genieten…

Hier ontspan je met z’n allen op een nieuwe manier:

THE NEW SCHOOL WAY.

BINNENKORT GAAN WE
HELEMAAL ONS BOEKJE 
TE BUITEN…



DINER / VOOR
KOUDGEROOKTE ALASKA ZALM € 12.00
briochebrood / gepocheerd eitje / haringkaviaar / mierikswortel 

GEELVINTONIJN € 14.00
sushi sandwich / furikake crumble / wasabi sorbet / gel van soja / schuim van gember 

GILLARDEAU ‘NUMMER 4’ OESTERS (6 STUKS) € 18.00
bienville style / gegratineerd / garnalen / parmezaan (ook naturel) 

STEAK TARTARE € 12.00
graanrund / krokante dooier / crème van ossenworst / lion uitjes

SHORT RIB (BONELESS) € 12.50
Iberico varken / New Orleans gumbo met gamba’s / soul food / curry

ZACHT GEGAARD KALFSSTAARTSTUK € 11.00
geplukte ossenstaart / gekonfi jte sjalotjes / eekhoorntjesbrood

PITTIGE WRAP MET BOTERSLA € 10.00
mango / zoetzure komkommer / rode peper / bosuitjes / uienkaantjes 

COUSCOUS MET CRÈME VAN GEITENKAAS € 12.00
mini groentjes / ras el hanout / medjouldadel

GESTOOMDE GYOZA (DUMPLINGS) € 11.50
kimchi / shitake / tofu / sambia vinaigrette / geroosterde pinda’s / gepofte paprika 

TARTE TATIN € 13.00
rode biet / hangop met VOC specerijen / zoetzure biet / schuimige saus van 
eekhoorntjesbrood

BISQUE VAN KRAB € 12.50
cajun style / gamba’s van de bbq / geroosterde zoete mais

UIENSOEP € 8.00
brioche crouton / geplukte ossenstaart / geschaafde franse kaas



DINER / HOOFD
PASTINAAKWAFEL € 17.50
paddenstoelen / beurre noisette / fondue emmentaler / gerookte amandelchutney

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSTEAK € 18.00
tahin / za’atar / curry fl espompoen / geblancheerde olijven met gezouten citroen 

INGENHOUSZ STEAK € 24.00
USA prime beef / afgelakt met saus van zwarte knofl ook

ZACHT GEGAARDE KALFSWANG € 21.00
mousseline van gepofte zoete aardappel / aardappelkaantjes / eigen jus

RIB EYE € 24.00
chimichurri / surf en turf / gamba’s van de bbq / maïskolf 

TIKKA MASALA € 17.50
Bressekip / krokante papadum / mango salsa / zoetzure komkommer

SOCCA (ZUID-FRANSE DIKKE PANNENKOEK) € 19.00
spinazie / snijbiet / met of zonder tomatenrelish 

KABELJAUWFILET € 22.50
tarte tatin van rode biet / beurre noisette / schuimige saus van eekhoorntjesbrood

OP DE GRAAT GEBAKKEN TONGSCHAR € 23.00
à la meunière / beurre blanc van gezouten citroen

WILDE GAMBA’S   € 23.00
New Orleans style / pappardelle / cajun saus / bbq mais

LANGOUSTINES A LA PLANCHA     DAGPRIJS
citroenmayonaise / rode peper / knofl ook



DINER / NA
TARTE TATIN VAN GOUDREINETJES  € 8.00
huisgedraaid vanilleijs / gezouten caramelsaus / nougatine

WHOOPIE TAARTJES  € 8.00
crème van pindakaas / marshmallow van limoen / huisgedraaid chocoladeijs

STICKY BROWNIE  € 10.00
chocolademousse / oreo crumble / huisgedraaid sinaasappelijs

CRÈME BRÛLÉE  € 8.00
huisgedraaid stroopwafelijs

Vergeet vastzitten aan een standaard menukaart als je met een groter 
gezelschap wilt eten. Bij Ingenhousz is à la carte een rekbaar begrip. 
Voor netwerkborrels, genootschappen en evenementen hebben we 
namelijk ook speciale menu’s op maat! Bepaal zelf hoe luxe je het wilt 
hebben en ons team zorgt dat het jou en je gasten aan niets ontbreekt…

Hier ontdek je à la carte op een nieuwe manier;

THE NEW SCHOOL WAY.

Kijk voor onze mogelijkheden op maat op ingenhouszbreda.nl

HELEMAAL
VAN DE KAART



Wist je dat je ook bij Ingenhousz kunt trouwen? En hoe! Vergeet 
trouwfeesten op de traditionele manier. Vergeet verplichte nummers 
op een geïmproviseerde dansvloer. Bij Ingenhousz geloven we niet 
in verplichtingen, maar in verrassingen. Daarom leggen we jou en je 
gasten graag in de watten en zorgen we voor een totaalbeleving die je 
nooit meer vergeet... 

De grote capaciteit en fl exibiliteit van het pand en de tuin maken 
Ingenhousz bij uitstek geschikt als evenementenlocatie voor grote 
gezelschappen, al dan niet met compleet ingericht VIP deck en zéér 
professioneel beeld en geluid. Denk hierbij niet alleen aan bijzondere 
bruiloften en andere grootschalige feesten, maar bijvoorbeeld ook aan 
seminars, congressen en business meetings. De evenementenruimte 
zelf biedt plaats aan 400 personen, of zelfs 800 personen als deze 
gecombineerd wordt met het restaurant!

Hier kom je samen op een nieuwe manier;

THE NEW SCHOOL WAY.

TROUWENS…




