Brood enzo

Huisgemaakte tonijnsalade			 8,95
rode ui | kappertjes | appel | verse dille

Vega(n)						
8,95
hummus | avocado | zongedroogde tomaatjes | kiemen

Carpaccio					 9,95
pijnboompitjes | Oud Middelburgh kaas | truffel mayonaise

Clubsandwich					 12,50
gerookte kipfilet | bacon | ei | tomaat | mayonaise

Gerookte zalmfilet

		

12,95

Ciabatta hete kip

		

9,95

Ciabatta sparerib

		

12,95

Classic Hot dog

		

12,95

Uitsmijter				

v.a. 7,50

avocado spread | gekookt eitje

gerookte kipfilet | bosui | champignons | sambal | chilisaus
spareribvlees | knoflooksaus | taugé

geserveerd met frietjes en koolsalade
American mustard | sweet pickles relish | tomaten ketchup |
gebakken ui
keuze uit: kaas | serranoham | gerookte zalm | ontbijtspek

Soep

Wisselende soep				 4,95
huisgemaakt | boterham

Noedelsoep (maaltijd)		

12,95

paksoi | bosui | champignon | taugé | ei | koriander | sesamzaad

Wisselende soep met tosti naar keuze
prijs van de tosti + 3,00

Tosti’s

Club						 6,95
belegen kaas | bacon | gerookte kipfilet | sambal | ui

Tuna melt					 6,95
tonijnsalade | cheddar kaas | augurk

Avocado					 6,25
zongedroogde tomaatjes | belegen kaas

Boeren					 5,95
serranoham | belegen kaas | augurk | mosterd

Bolognese					 4,95
belegen kaas | bolognese saus

Salsa Verde 			

groene pesto | belegen kaas | tomaat

4,95

Huisgemaakte pannenkoeken
Pannenkoek naturel				 7,00
Pannenkoek appel & kaneel			
7,50
Pannenkoek spek & kaas			
8,50
Onze gerechten van de lunchkaart zijn
tot 17.00 uur te bestellen.

1 rekening per tafel
Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Maaltijdsalades
Gerookte zalm

12,95

Avocado			

12,50

Gegrilde biefstuk			

14,95

gerookte zalmfilet | edamame (sojaboon) | komkommer |
gekookt ei | wakame (zeewier) | mosterd dille dressing
dadels | mix van zaden en zongedroogde tomaatjes |
maple balsamico dressing
walnoten | komkommer | sojadressing | taugé

Ambachtelijke croquetten
keuze uit brood of friet

Rundvlees					
Hollandse garnalen			
Biologische groente				
Hollandse kaas				
Oosterse saté					

9,95
14,50
9,95
9,95
9,95

Voor de kindjes
Spareribjes

9,50

Bitterballen (4 stuks)			

5,50

Mini burger

			

6,50

Slibtongetje			

7,50

Spaghetti Bolognese			

7,50

frietjes | appelmoes
frietjes | appelmoes

broodje | tomaat | tomatenketchup | frietjes | appelmoes
citroen | frietjes | appelmoes

Burgers
BBQ burger			

13,95

Classic cheese burger		

13,95

Vega(n) burger			

12,95

Burger proeverij		

14,95

Irish Cheddarkaas | crispy bacon | BBQ saus | tomaat | uienringen
Irish Cheddarkaas | gebakken ui | tomatenketchup |
sweet pickles relish | American mustard
falafel burger | gekarameliseerde ui | tomaat | hummus
voor als u niet kunt kiezen, selectie van drie mini
rundvlees burgers, met verschillende toppings

1 rekening per tafel
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

