LUNCH

Broodjes

keuze uit: wit of bruin desembrood of stokbrood

gezond				 6,50

kaas, tomaat, komkommer, sla,
gekookt eitje, avocadospread
& honing-mosterddressing
+ ham					 7,50

rundercarpaccio			

10,50

met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, parmezaanse kaas,
amandelschaafsel, rode ui,
sla & tomaat-basilicumsaus

makreelsalade 			 8,30

Warme
gerechten

tosti’s

Kaas 					4,00
ham/kaas				4,50
griekse tosti 				5,50

vegan tosti

bourgondische 			 9,00
rundvleesKroketten

met feta, olijven, oregano,
rode ui & tomaat

kan ook met gewone kaas!

6,00

met vegan kaas, avocadospread,
gegrilde paprika, rode ui
& pijnboompitten

Steck sandwich 			 9,90

tosti steck 				6,00

(vegan)		
met barbecuesaus, rode kool,
wortel & mais

met gerookte zalm, kaas,
rode ui & spinazie

7,50

wraps
vegan shoarma			8,00

met rode kool, wortel, sla & knoflooksaus

kalkoen				8,90

met wortel, sla, kerriesaus & cashewnoten

100% rundvleesburger met spek, kaas,
tomaat, sla, ui, augurk & biersaus,
geserveerd met friet & rode koolsalade

14,90
(vega) 			
met feta, gegrilde paprika, tomaat,
ui, sla & pittige knoflooksaus,
geserveerd met friet & rode koolsalade

tosti zalm				6,50

pulled jackfruit

wortel-kokossoep

Big Steck 				15,50

keuze uit: wit of bruin desembrood

huisgemaakt met augurk, rode ui,
crème fraîche, citroen, mayonaise
& een gekookt eitje

met gerookte kipfilet, truffelmayonaise,
tomaat, sla & een gekookt eitje

Soepen
huisgemaakt volgens traditioneel recept,
geserveerd met knoflookbrood

soep & tosti 				 9,90
kleine kop soep & tosti naar keuze

met mosterd, brood & salade

oesterzwam kroketten

(vegan)
met mosterd, brood & salade

10,50

(ook vega mogelijk)
8,90
met zuurkool & gebakken uitjes,
geserveerd met brood & rode koolsalade

UItsmijters

Salades

geserveerd met brood & kruidenboter

11,90 /14,90

met sla,rode ui, wortelrasp,
cashewnoten & kerriedressing

carpaccio 				14,90
met sla, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, amandelschaafsel,
parmezaanse kaas, rode ui
& tomaat-basilicumsaus

mexicaans

Vissoep 				 6,90

curryworst

met zuurkool, spek, kaas
& honing-mosterddressing

kalkoen 			

bitte-burger

(vegan)		
6,00
met sinaasappel, gember & rode peper,
geserveerd met knoflookbrood

(vegan) 		
11,50 /14,50
met sla, mais, zwarte bonen, paprika,
tomaat, zwarte olijven, avocado, rode ui,
peterselie & tortillachips

6,50
kaas			 		
ham/kaas				 7,50
spek/tomaat				 7,50

Omelet Steck 			 9,90
met spek, spinazie, champignons,
lente-ui, gegrilde paprika & kaas

appeltaart 				

3,80

Cheesecake 				

4,80

bierbrownie				

4,80

bananenbrood

(vegan)		

3,50

Kaffee & Kuchen			

6,00

huisgemaakt volgens oud recept!
van Zoete Zaken

kleine trek?
Kinderboterhammen 		

gebak

3,50

keuze uit: zoet of hartig

Kinderpannenkoek			 5,00
worstenbroodje			 2,50
vegan worstenbroodje
3,00

bereid met imperial stout

met walnoten

koffie of thee met gebak naar keuze

DINER
Voor

hoofd

rundercarpaccio			 10,50
met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, amandelschaafsel
parmezaanse kaas, sla, rode ui
& tomaat-basilicumsaus

huisgemaakte visSoep		

6,90		

volgens traditioneel recept,
geserveerd met knoflookbrood
			
wortel-kokossoep (vegan)		
6,00		
met gember, sinaasappel & rode peper, 		
geserveerd met knoflookbrood
		
pittige gamba’s			 10,50
met knoflook, chilipeper, citroen,
& peterselie, geserveerd met brood

Curryworst			
met gebakken uitjes & brood

8,50		

salades

Spareribs				 16,50
met friet, rode koolsalade & knoflooksaus		
				
varkensSchnitzel 			 14,50
met gebakken ui & champignons,
met aardappelwedges & rode koolsalade

curryworst

(ook vega) 		 12 		
met brood, zuurkool & gebakken uitjes,
met friet & rode koolsalade

Big Steck				 15,50		
100% rundvleesburger met spek, kaas,
tomaat, augurk, sla, ui & biersaus,
met friet & rode koolsalade

14,90
met feta, gegrilde paprika, ui, sla & pittige
knoflooksaus, met friet & rode koolsalade

met vegan shoarma, knoflooksaus, tomaat,
komkommer, friet, sla & vegan kaas			

					
pittige gamba’s 			

17,50

met kruidenboter & ailoli

met knoflook, chilipeper, citroen
& peterselie, geserveerd met brood,
salade & frietjes

Nacho’s 				 5,80

Kogelbiefstuk			 17,50

mandje brood 			

5,50

met lente-ui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños
+ gekruid gehakt		

6,80

jackfruit nacho’s (vegan)		

6,80

met pulled jackfruit, mais,
zwarte bonen, lente-ui & guacamole

kalkoensalade 		

11,90/14,90		
Met rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing		

carpacciosalade			 14,90		
met rode ui, tomaat, komkommer, sla,
pijnboompitten, amandelschaafsel,		
parmezaanse kaas & tomaat-basilicumsaus

mexicaanse salade

(vegan) 11,50/14,50		
met zwarte bonen, mais, sla, tomaat,
rode ui, peterselie, zwarte olijven, paprika, 		
avocado & tortillachips

Vega BIETENburger 			

VEGAN KAPSALON			 12,90

om te delen

geserveerd met brood

met pepersaus, frietjes
& gegrilde groenten

Parelcouscous

(vegan) 		
12,50
met gegrilde groenten, amandel,
olijven & vegan feta					

		

VOOR DE KIDS

Dessert

				
Bierbrownie 				 6,50

KindersCHNitzel			 6,50
met frietjes & appelmoes				
met vanille-ijs & slagroom
			
KLEINE PORTIE SPARERIBS 		
6,50
aardbeien				 6,50
met frietjes & appelmoes				
met vanille-ijs & slagroom		
		
			
					
(groente)KROKET OF VISSTICKS
5,50
vegan bananenbrood		
3,50
met frietjes & appelmoes				
met walnoten						
		
kinderpannenkoek 			 5,00		
Kaasplank 				 11,90
met poedersuiker & stroop

met 3 kazen van de Kaaszaak

Kaffee & Kuchen			

6,00

koffie of thee met gebak naar keuze
(appeltaart, cheesecake of bierbrownie)

