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food



vanaf 4,00vanaf 4,00

Lunchkaa r t
van 10:00 - 17:00 uur

Sandwiches op bruin- of wit vloerbrood

Jong belegen kaas         8,50

Achterham met grove Dijonmosterd        9,00

Tonijnsalade met tomaat, ui, kappertjes, augurk en yoghurt     9,50

Avocadocrème met pittige tomatenrelish en ei      10,00

1 of 2 rundvleeskroketten (vegetarische variant mogelijk)    5,00 /  10,00

Carpaccio met truffelmayonaise, pecorino en pijnboompitten     11,00

Pittige kip op Spaanze wijze met chorizokruiden en aïoli      11,00

Amsterdammertje ossenworst, fi let americain, ui, ei en augurk    12,00

Croque’s in de pan gebakken tosti met eierbeslag

Ham en kaas          6,50

Kaas en tomaat         6,50

Uitsmijters en omelet op bruin- of wit vloerbrood

Uitsmijter kaas         9,00

Uitsmijter spek         9,00

Uitsmijter ham         9,00

Uitsmijter ham en kaas        10,50

Omelet met ham, champignons, tomaat, ui en belegen kaas     12,00

Menukaa r t
vanaf 12:00 uur

Soepen        

Tomaten-pompoensoep met harissa         6,50 

Uiensoep met kaascroutons          6,50

Erwtensoep met bruin brood en katenspek (vegetarische variant mogelijk)    8,00

Salades geserveerd met 2 minibroodjes      klein 

Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten   12,50 18,50

Geitenkaas met honing, gekonfi jte rode uien, zongedroogde tomaten en pijnboompitten 12,50 18,50

Caesar met gegrilde kipdij, croutons, komkommer, ei en Parmezaanse kaas   12,50 18,50

Gerookte zalm met dille-mayonaise, komkommer, kappertjes, rode ui   13,50 20,00

Extra bij de salade:

Brood en boter         4,50

Frites           4,25 5,75

Zoete aardappelfrites        4,75 6,25
    

Hoofdschotels
Pasta 4 kazen-roomsaus         16,50

tagliatelle met mozzarella, pecorino, gorgonzola, emmentaler en spinazie

Black Angus runderhamburger       17,50

op luxe briochebol met barbecuesaus, rode ui, augurk, tomaat en frites

Vega burger          17,50

op luxe briochebol met barbecuesaus, rode ui, augurk, tomaat en frites

Kipdijsaté           18,50

met pindasaus, aardappelsalade, atjar, kroepoek, frites of brood met kruidenboter

Fish and chips          19,50

gefrituurde kabeljauw met saladegarnituur, remouladesaus en frites

Jägerschnitzel         20,00

varkensschnitzel met jachtsaus, salade en frites

Kogelbiefstuk           22,50

met een saus van gepofte knofl ook en bosui, salade en frites
Pasta duivelse gamba’s         23,50

tagliatelle, gamba’s, rode peper-kruidenolie en Parmezaanse kaas

Vis van de dag                            dagprijs

Heeft u een vraag over allergenen? Wij helpen u graag!

Break-ing news
Flatbread met kip, bacon, rode uienmarmelade,   13,50
kruidenolie, tomatenrelish en salade

Flatbread met roomkaas, gerookte zalm, gefermenteerde  14,50

mosterd, kappertjes, dille-mayonaise en salade

    Informeer naar de specialsBroodje to go? 
vanaf 4,00

Chef’s
Special

Desserts
Verrassingscoupe 3 gemengde bollen ijs met slagroom     7,00

Tiramisu met amaretto         7,50

Apfelstrudel met kaneel-ijs en vanillesaus       7,50

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom        8,00

Rum rozijnen-ijs met boerenjongens-ijs en slagroom      8,00

Cheesecake met rode bessensaus, nougat-ijs en slagroom     8,50

Bits en Bites
Broodplankje minibroodjes met kruidenboter en aïoli            7,00

Jong belegen kaas         7,00

Oude kaas          8,50

Ossenworst met rode ui        8,50

Bitterballen           8,50

Vega bitterballen         8,50

Kaastengels met chilisaus        9,00

Vlammetjes met pindasaus        9,00

Vega vlammetjes met pindasaus       9,00

Pittige gehaktballetjes in pindasaus       9,50

Kaasplankje van 3 kazen met kletzenbrood       11,50

Gamba’s in duivelse olie met minibroodjes      13,50

Gemengd bittergarnituur        16,50

Hollands bittergarnituur         21,50

leverworst, ossenworst, kaas, kaastengels, bitterballen en gehaktballetjes in pindasaus


