Dag-Dinerkaart
vanaf 12.00 uur

Voorgerechten
5,95

Oosterse Tie-pan

Tomatensoep V

5,50

Seizoenssoep

Hete gietijzeren plaat met groenten, saus en
noodles (taugé, champignons, Chinese kool,
courgette, paprika en ui)

5,75

Ossenhaaspuntjes

17,-

Carpaccio

9,25

Gamba's

17,25

Surf & Turf

18,-

Vegetarisch V

15,50

Naanbrood V
Met gezouten boter en tapenade

Parmezaanse kaas, pittenmix, pestomayonaise,
tomaatjes, zongedroogde tomaat en rucola

Geitenkaas V

8,75

Honing, walnoten, dadels, rucola en
balsamicostroop

Gerookte Zalm

Vanaf 17.00 uur
9,25

Sla, tomaat, komkommer, rode ui en avocado

Pulled chicken met nacho’s

8,95

Crème fraiche, Jalapeňopepers en kaasrasp

Nagerechten
Spekkoek V

7,25

Drie soorten spekkoek met vanille ijs en slagroom

Bananensplit V

7,25

met banaan, vanille ijs, chocolade saus en slagroom

Huisgemaakte yoghurtijs V
met mango, mangostukjes en slagroom

6,95

V = vegetarisch

Menukaart

Dag-Dinerkaart

Lunchkaart

vanaf 12.00 uur

Tot 17.00 uur

Uitsmijters & omeletten

Broodjes
Huisgebakken broodjes, wit of bruin. Alle broodjes
worden geserveerd met luxe rauwkost salade.

Hummes Vegan V

Geserveerd met bruin brood. Alles salades bevatten
tomaat, paprika, komkommer en ui.

8,75 Naturel Drie spiegeleieren V
Du chef Spek, kaas en tomaat
De Wens Serranoham, zongedroogde
8,75 tomaat en oude kaas
A
Ham/spek/salami/kaas

7,50

Hummus, salade, rucola, olijven, zongedroogde A
tomaat en geroosterde paprika
A

Geitenkaas V
Uit de oven met honing, walnoten, dadels
met rucola en balsamicostroop

Carpaccio
Met Parmezaanse kaas, pittenmix, pestomayo,
tomaatjes, zongedroogde tomaten en rucola

Pulled Chicken

A

Ossenhaas
Met gewokte groenten (taugé, champignons,
ui en paprika ) en oosters sausje

Gewokte Gamba’s

8,95
8,95
x

8,95

Kies een combinatie van ham, spek en/of salami

9,25 Zalm

9,50

A
A

Boerenomelet vega V

8,95

Champignons, ui, bosui, paprika en courgette

Kipfilet in soja/sambal marinade met coleslaw, A
gebakken ui en augurk
A

A

9,25

Grote gepelde gamba’s met taugé, champignons,A
ui en paprika en een oosters saus
A

8,95

8,75

9,25 Pulled chicken
A
A

Vegan Kikkererwten Curry V

8,75A Geitenkaas, honing dadels en walnoot

7,75

Rode ui, rucola, cherrytomaat en oude kaas rasp

Cheesy vega V

7,50

Met kikkererwten, rode linzen, cherrytomaatjes,
A
spinazie, bloemkool, naanbrood en yoghurtdip

Supervega V

7,50

Burgers
Classic burger

Spek, cheddarkaas, augurk en huisgemaakte
burgersaus

Jalapeňo burger

Jalapeňopepers, cheddarkaas, salsasaus en
coleslaw

Dubbele chili chicken burger

Krokante chickenburger met een pittige saus,
en cheddarkaas

8,75
A
A

8,75

13,50

Honing, walnoot, bleekselderij, dadels en
balsamicostroop.

Gerookte Zalm

14,25

13,50

Hummus, avocado, bleekselderij, zongedroogde
tomaat, olijven, geroosterde paprika en rucola

15,25

Met een heerlijk oosterse saus en kroepoek

Biefstuk van de ossenhaas

18,75

Medaillons met jus en brood of aardappelgarnituur (€ 2,- extra) en warme groenten

Tonijnsteak (kortgebakken)

18,50

Met sesamzaadjes, soja saus, warme
groenten en witte rijst

Chilli chicken Wrap

14,50

Met chilisaus, tomaat, sla, ui, komkommer en
cheddarkaas

14,50

Pulled chicken
Geserveerd met warme groenten en rijst

14,50 Vegetarische GroentencurryV 13,95

Tonijnsteak, sojasaus, krieltjes, kappertjes, haricots
verts, gekookt eitje, frisse dressing

Met kikkererwten masala, groentes, rijst,
naanbrood en yoghurt dip

Pokebowl

Burger plates

Wakame zeewier, edamame boontjes,
kikkererwten, komkommer, geroosterde paprika,
avocado, rijst, bosui, radijs en sesamzaadjes

Geserveerd met frites en salade, en op alle
burgers zit tomaat, ui en ijsbergsla.

Hummus, zongedroogde tomaat, olijven en rucola

Classic burger
14,50
12,25 Spek, cheddarkaas, augurk en burgersaus.

Serranoham

Pulled chicken

13,25 Jalapeňo Burger

Sashimi van Tonijn

14,50

7,75

14,50

Jalapeňopepers, cheddarkaas en Coleslaw

Dubbele chili chicken burger

14,25

Krokante chickenburger, pittige saus en
cheddarkaas.

Noodles
In de wok bereid met wokgroenten (tot 17.00 uur)
(paprika, champignons, kool, courgette en ui)

Ossenhaaspuntjes
Gamba's
8,75 Surf & Turf
Vegetarisch V
A
A
A

Geitenkaas V

Ossenhaassaté

14,50

Vega V

Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, ui,
tomaatjes en rucola

Alle burgers worden standaard geserveerd
met tomaat, ui en ijsbergsla

13, 75

Coleslaw, augurk, nacho’s, gebakken uien
en kaas rasp

Salade Nicoise

Huisgemaakt, rijkelijk belegd met:

Met roomkaas ,cherrytomaatjes, rode ui,
bleekselderij, Parmezaanse kaas en lente ui

Pulled Chicken

Met frites en salade (tenzij anders vermeld).

Kipsaté
14,25 Met satésaus, gebakken uitje en kroepoek

Tomaat, taugé, bleekselderij, champignons en
courgette

Salade Hummus Vegan V

Naan uit de oven

Zalm

Ossenhaas

Bleekselderij, kappertjes, avocado en
roomkaasmayonaise

Kroketten

9,50 2 dubbeldikke boterhammen, wit of bruin.
A
Rund- of kalfsvleeskroket

Hoofdgerechten

Salades

2 dubbeldikke boterhammen in wit of bruin
met 3 eieren.

11,50
11,50
12,50
9,50

V = vegetarisch

