diner to go

Lunch of diner laten bezorgen? Dat kan
vanaf €15,-, binnen de ring van Tilburg.
Geef je bestelling door via: 013-5441426

soepen
huisgemaakte visSoep

6,90

knolselderijsoep (Vegan)

6,50

uiensoep			

6,50

met hazelnoten & truffelolie
bereid met La Trappe dubbel,
met een kaascrouton

mandje brood 			

5,50

Nacho’s 			

5,80

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños
+ gehakt			 6,80

jackfruit nacho’s (vegan)

			

15,50

falafelburger (vegan)		

15,50

VEGAN KAPSALON		

13,50

vegan pompoenchili 		

12,50

100% rundvleesburger met spek,
pompoencrème, paddenstoelen,
sla & gekonfijte rode ui,
met friet & rode koolsalade

met vegan feta, pittige knoflooksaus,
rode ui, spinazie, komkommer
& tomaat, met friet & salade

om te delen
met kruidenboter & ailoli

SEIZOENSBURGEr

6,80

met pulled jackfruit, mais,
zwarte bonen, bosui & guacamole

hoofd

met vegan shoarma, knoflooksaus,
sriracha, tomaat, komkommer, friet,
sla & vegan kaas
met kikkererwten, paprika
& kidneybonen, geserveerd met
rijst, tortillachips & guacamole

kalkoensalade

12,50/14,90

met rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing

Spareribs			 16,50

VOOR DE KIDS

varkensSchnitzel 		

KLEINE PORTIE SPARERIBS

6,50

(groente)KROKET OF VISSTICKS

5,50

met friet & rode koolsalade

14,50

met gebakken ui & champignons,
wedges & rode koolsalade

curryworst (ook vega)

12,50

met brood, zuurkool & gebakken
uitjes,met friet & rode koolsalade

runderstoof		

17,50

met paddenstoelen, geserveerd met
friet & geroosterde seizoensgroenten

met frietjes & appelmoes

zoet
huisgemaakte appeltaart

3,80

bierbrownie 			

4,80

bananenbrood (vegan) 		

3,50

		

lunch to go

Lunch of diner laten bezorgen? Dat kan
vanaf €15,-, binnen de ring van Tilburg.
Geef je bestelling door via: 013-5441426

broodjes

wraps

eiersalade

met truffelmayonaise, walnoot
& bloemkool

6,90

		

8,50

carpaccio			

9,50

parmaham

met mozzarella, gedroogde vijgen,
rucola & balsamicostroop
met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, amandel,
Parmezaanse kaas, rucola, rode ui,
balsamicostroop & truffelmayonaise

makreelsalade 			

7,50

met augurk, rode ui, crème fraîche
& een gekookt eitje

pulled jackfruit (vegan)
met maïs & rode kool

7,50

met wortel, sla, kerriesaus
& cashewnoten

warm
broodje bratwurst (ook vegan)

6,50

broodje rundvlees kroket

4,00

met zuurkool, gebakken uitjes
& mosterdmayonaise
met mosterd

		

9,50

		

2,50

curryworst (ook vega)
6,90

knolselderijsoep (Vegan)

6,50

bereid met La Trappe dubbel,
met een kaascrouton

8,50

kalkoen wrap			 8,90

met mosterd

huisgemaakte visSoep

uiensoep			

met rode kool, wortel, sla
& knoflooksaus

broodje oesterzwam kroket(vegan) 4,50

Soepen
met hazelnoten & truffelolie

Vegan shoarma wrap 		

met brood, zuurkool &
gebakken uitjes, geserveerd
met rode koolsalade

worstenbroodje
6,50

		

Vegan worstenbroodje

3,00

