
DINERKAART



WELKOM  BIJ YON AT NIGHT

Overdag is Yon als een van de betere lunchrooms 
een begrip in Den Haag. Verse ingrediënten en service 

met een glimlach behoren tot onze kernwaarden. 
Yon heeft een stijlvol retro-chique interieur waar u kunt 
genieten van heerlijke koffie en gebak in de ochtend, 
een ontspannen of snelle (zaken-) lunch in de middag 

en een gezellige borrel met gevarieerde wijn- en 
borrelhapjeskaart om de dag mee af te sluiten.

In de avond transformeert Yon naar Yon at Night: 
een toegankelijk internationaal restaurant met een 

ongedwongen sfeer. Neem plaats in de comfortabele 
banken en geniet van de diverse wijn-spijs combinaties 

en de warme gastvrijheid. De chef haalt zijn inspiratie uit 
de internationale keuken, met bijvoorbeeld invloeden uit 

de klassieke keuken van New Orleans. Kwaliteit staat voorop; 
de keuken selecteert altijd verse, eerlijke en waar mogelijk 
duurzame ingrediënten. Wist u dat wij ook diverse menu’s 

samenstellen voor een avond uit met grotere gezelschappen?

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 

VOORGERECHTEN

Brood en olijven  4,95
Aioli, boter

Veggie Art 8,95
In bouillon gekookte artisjok met botersaus

Steak Tartare a la New Orleans 9,95
Fijngemalen ossenhaas, basilicum, rode ui, cajun kruiden, 
Franse mosterd en rauw eigeel

Remy the Crab 11,95
Krabpoten gemarineerd in cognac en pikante kruiden 
geserveerd met een warme mascarponesaus



HOOFDGERECHTEN

Lekkerbek 16,95
Gepaneerde Kabeljauw met Cajunkruiden en citroenmayonaise

Entrecote 18,95
Geserveerd met champignons en lente-ui afgeblust met oystersaus

HAMBURGER’S
Ladyburger  12,95
Italiaanse bol, sla, tomaat, cheddar, pirimayo en rode ui
(150 gr. puur rundvlees)

Classic 14,95 
Italiaanse bol, sla, tomaat, bacon, cheddar, pirimayo en rode ui
(300 gr. puur rundvlees)

Mexican 14,95
Italiaanse bol, sla, tomaat, cheddar, jalapeño, bacon, 
pirimayo en rode ui (300 gr. puur rundvlees)

Caesar  14,95
Gerookte zalm of kipfilet, pijnboompitten, croutons, ei, 
ansjovis, gemengde sla, tomaat, komkommer, parmezaan

Caprese  14,95
Mozzarella, parmezaan, pijnboompitten, gemengde sla, 
tomaat, komkommer, balsamicodressing, verse basilicum

NEW ORLEANS PIZZA’S
Vegan   11,95
Veganistische cheddarkaas en tomatensaus

Tuna   15,95
Verse gegrilde tonijn gemarineerd in zoet-heet marinade 
met tomatensaus en New Orleans veganistische cheddarkaas

Kids 9,95
Pizza of Kipnuggets met friet inclusief limonade

Bijgerechten
Verse Friet  2,95
Maïskolf    2,95
Salade van de dag (vraag het een medewerker) 2,95



NAGERECHTEN

Kinderijs 2,95
Vanilleijs met slagroom en smarties 

Huisgemaakte chocolademousse met slagroom 4,95 

Huisgemaakte appeltaart met vanille-ijs  5,95

WIJNKAART

WIT

Kiwi Cuveé per fles  21,95
Frankrijk 2013  |  Sauvignon Blanc per glas  4,75
Aangename frisse zuren die goed in balans zijn met het aanwezige fruit, 
kruisbessen en tropisch fruit

Kiwi Cuveé per fles  21,95
Frankrijk 2012  |  Chardonnay  per glas  4,75 
Een frisse aanzet in de mond waarna de wijn licht filmend en rond wordt 
met veel fruit in de smaak   

Terre del Noce per fles  24,95
Italië 2013  |  Pinot Grigio  per glas  5,45
Mooie ronde smaak met verfrissende zuren op de achtergrond 
maakt dit een bijzondere aangename wijn

ROSÉ

Kiwi Cuveé  per fles  21,95
Frankrijk 2013  |  Cabernet  Franc per glas  4,75
Frisse smaak met karakteristieken van rood fruit geeft deze wijn 
een soepelheid tot nog een glas

ROOD

Kiwi Cuveé per fles  21,95
Frankrijk 2013  |  Pinot Noir  per glas  4,75
Zijdezachte structuur met een lange afdronk getypeerd door kersen accenten

Terre del Noce  per fles  24,95
Italië 2013  |  Merlot per glas  5,45
De smaak is soepel, vol met veel fruit en een klein bittertje. 
Makkelijk en toegankelijk

MOUSSERENDE WIJN

La Gioiosa  per fles  24,95
Italië  |  Prosecco per glas  5,45
Heerlijk vol en zacht van smaak met wit fruit en een citrus accent   



EEN UNIEKE LOCATIE
VOOR BORRELS, PARTIJEN 

EN PRIVATE DINING.

YON LUNCH & DINER

We hebben ook groepsarrangementen!

MEER INFORMATIE?
Vraag het aan de bar of stuur een mail naar:

info@yonscheveningen.nl

WWW.YONSCHEVENINGEN.NL




