diner
voor

rundercarpaccio		

met zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
rucola, rode ui, balsamicostroop
& truffelmayonaise

gerookte zalmtartaar

met augurk, kappertjes, citroen,
bieslook & crème fraîche, geserveerd
met mierikswortelmayonaise & toast

watermeloen (vegan) 		

geroosterd, met citroen & basilicum,
vegan feta, sla & pecannoten,
geserveerd met knoflookbrood

flammkuchen 		

met tomaat, groene asperges,
mozzarella, Parmezaanse kaas,
basilicum, rucola & balsamicostroop

soepen

prei-venkelsoep		
met gerookte zalm

mango-wortelsoep (vegan)
met rode peper, bosui
& sesamzaadjes

11,00

om te delen
mandje brood		

6,00

met kruidenboter & aioli

Mandje brood vegan		

6,00

Nacho’s 			

5,80

met bietenhummus & olijfolie

10,50

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

9,50

10,50

varkensSchnitzel

met gebakken ui & champignons,
geserveerd met gepofte tomaatjes
& rucolastamppot

15,50

curryworst (ook vega)

12,50 		

16,00

6,80

vegan nacho’s 		

6,80

seizoensburger		

met vegan gehakt in tomatensaus,
vegan kaas, jalapeños & bosui,
geserveerd met guacamole

met mangochutney, salsa,
guacamole, sla, bacon & cheddar,
met friet & rode koolsalade

6,50

salades

kalkoensalade

13,50/15,50

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

Thaise noedelsalade

met biefstukreepjes, rode peper,
koriander, munt, komkommer, wortel,
paprika, bosui & pinda’s

met vegan feta, radijsjes, peer
& pijnboompitten

no chicken burger

(vegan)

met guacamole, srirachamayonaise,
ijsbergsla, tomaat & mais,
met friet & salade

15,50

Salade van het seizoen (vegan) 13,50

Heb je een allergie of speciale dieetwensen?
Laat het ons even weten!

met friet, rode koolsalade & knoflooksaus		
				

+ gehakt			

geroosterde partjes met baharat,
sesam & tahin-citroen dip

6,00

Spareribs			

17,50

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

zoete aardappel (vegan)

6,50

hoofd

16,00

KLEINE PORTIE SPARERIBS

7,50

(groente)KROKET OF VISSTICKS

5,50

kinderpannenkoek 		

5,00		

met poedersuiker & stroop

met vanille-ijs & slagroom

lunch & diner
6,50

met kokos & kiwisaus			

14,90

mangomousse		

6,50

Kaasplank 			

12,50

met frambozensorbetijs & ganache
van witte chocolade & yoghurt

kabeljauwfilet		

18,50

wisselende dagschotel

dagprijs

vraag hiernaar bij ons personeel
of check onze borden

7,00

sinaasappel panna cotta (vegan) 6,50

jackfruit rendang

met geroosterde asperges,
kokos-wortelpuree & mangochutney

KindersCHNitzel		

bierbrownie 			

13,50

met cassavekroepoek, zoetzure
komkommer & gele rijst

geserveerd met frietjes & appelmoes

Dessert

VEGAN KAPSALON		
met vegan shoarma, knoflooksaus,
sriracha, tomaat, komkommer,
friet, sla & vegan kaas
(vegan)

VOOR DE KIDS

met 3 kazen van Kaaszaak

Kaffee & Kuchen		

Vraag naar ons heerlijke gebak!
Een kopje koffie, cappuccino,
espresso, latte macchiato of thee
naar keuze erbij? +2,00

Kinderijsje			

4,50

lunch

hapjes

ontbijtje?

Bestel tussen 11.00 en 12.30 een ontbijtje
om je dag goed mee te beginnen

wentelteefjes (vegan)		

7,90

met ahornsiroop, sojayoghurt & vers fruit

5,00

Tosti banaan-nutella
ontbijt burger			

met spek of gerookte zalm, avocado,
gebakken ei, roomkaas, tomaat & sla

salades

kalkoensalade

9,50

haringsalade			

met biet, appel & cashewnoten

club sandwich 		

met gerookte kip, mangochutney,
roomkaas, spek, komkommer & sla

carpaccio			

met zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, amandelschaafsel,
Parmezaanse kaas, rucola, rode ui,
balsamicostroop & truffelmayonaise

fetacrème
13,50/15,50

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

Thaise noedelsalade

met biefstukreepjes, rode peper,
koriander, munt, komkommer, wortel,
paprika, bosui & pinda’s

Salade van het seizoen (vegan)
met vegan feta, radijsjes, peer
& pijnboompitten

broodjes

		

met balsamicostroop,
geroosterde tomaatjes & munt

bietenhummus (vegan)		
15,50

met chioggabiet, pijnboompitten
& vegan feta

8,50
10,50

prei-venkelsoep		
met gerookte zalm

mango-wortelsoep (vegan)

seizoensburger		

11,00

kaas				 4,50
		

5,00

met zuurkool, spek, kaas
& honing-mosterdsaus

6,50

6,00

met rode peper, bosui & sesamzaadjes

brie			

met aardbei, basilicum & honing

Mexicaans (vegan)		

met vegan gehakt in tomatensaus,
jalapeños & vegan kaas

11,00

oesterzwamkroketten (vegan)

9,50

curryworst (ook vega)

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

		

met tomaat, groene asperges,
mozzarella, Parmezaanse kaas,
basilicum, rucola & balsamicostroop

wraps

falafel (vegan)		

10,50

6,50

gerookte zalm		

7,50

spek & tomaat			

7,50

kleine trek

10,50

9,50

9,50

met bietenhummus, sla, komkommer,
radijs & mierikswortelmayonaise

koud

olijven				
snackgroenten			
met kerriesaus

kaasplankje		

met 3 kazen van Kaaszaak

warm
4,00
5,00
12,50

ringworst van le jeune

6,50

combi kaas & worst 		

9,90

steck borrelplank 		

19,90

met verschillende soorten kaas,
charcuterie, olijven, snackgroenten
met kerriesaus & brood met smeersels

bourgondische bitterballen

8,00

bitterballen			

5,50

goulash bitterballen

8,00

vegan bitterballen

8,50

gemengd bittergarnituur

6,00

8 stuks

10 stuks

8 stuks
8 stuks

12 stuks

kinderboterhammen		

3,50

kinderpannenkoek		

5,00

Gemengd bittergarnituur

11,00

worstenbroodje		

3,00

mini frikandel 			

5,00

vegan worstenbroodje		

3,50

mini loempia’s			

4,50

kaassoufflées 			

6,50

chickenless nuggets (vegan)

8,00

24 stuks

nacho’s

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

gebak

4,00

cheesecake van zoete zaken

4,90

bierbrownie

4,90

		

rood fruit crumble (vegan)

4,50

10 stuks

te bestellen tot 21.00 uur

zonder gehakt 			
huisgemaakte appeltaart

met vegan knoflooksaus, sla, rode kool,
komkommer, tomaat & vegan feta

6,00

ham & kaas			

9,00

met mosterd, brood & salade

6,90

kaas				 6,50

met groene asperges, parmaham,
spinazie, kaas & bosui

bourgondische rundvleeskroketten
met brood, mosterd & salade

7,50

uitsmijters

omelet steck			

rundvleeskroketten

Tosti’s
ham & kaas

16,00

(vegan)

met guacamole, srirachamayonaise,
ijsbergsla, tomaat & mais,
met friet & salade

flammkuchen

13,50

16,00

met mangochutney, salsa,
guacamole, sla, bacon & cheddar,
met friet & rode koolsalade

no chicken burger

steck				 6,00

soepen

warme gerechten

met gehakt		

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

5,80

10 stuks

10 stuks

6,80

8 stuks

		

vegan nacho’s 		

met vegan gehakt in tomatensaus,
vegan kaas, bosui & jalapeños
geserveerd met guacamole

6,80

kaffee & kuchen

Een heerlijk kopje koffie, cappuccino,
espresso, latte macchiato, koffie verkeerd,
of thee naar keuze erbij? +2,00

Heb je een allergie of speciale dieetwensen?
Laat het ons even weten!

