GEBAK
Appelgebak
Dockumer genot
Suikerwafeltjes met aardbeien en slagroom
Muﬃn: zeezout/karamel of appel/kaneel

2,50
2,50
3,75
2,50

BROODJES (tot 17:00 uur)
Kies uit rustiek donkerbruin brood, wit of spelt pistolet
of een ronde zachte ﬂaguette
Gezond met beenham, kaas, ei, tomaat, komkommer en saus
Warme brie met cranberry
Tomaat, mozzarella en pesto
Serranoham, zongedroogde tomaatjes en rucola
Oude kaas, zongedroogde tomaatjes en pesto
Warme geitenkaas met Serranoham en rucola
Huisgemaakte tonijnsalade
Pulled pork met huisgemaakte BBQ saus
Warme beenham met honing-mosterdsaus

6,25
6,25
6,75
7,50
6,50
7,25
6,25
7,50
7,25

TOSTI’S (tot 17:00 uur)
Tosti ham/kaas
Tosti beenham/roomkaas/bieslook
Tosti brie/cranberry
Tosti chorizo/kaas/rode ui
Tosti salami/kaas/rode ui
Tosti gegrilde kip/kaas/rode ui
Tosti beenham/mozzarella/tomaat/pesto

3,50
3,75
3,75
4,25
4,25
4,25
4,75

SOEPEN (tot 21:00 uur)
Mosterdsoep met spekjes
Gazpacho
Sweet & spicy tomatensoep met kip

4,75
5,25
4,75

CLASSICS (tot 17:00 uur)
Uitsmijter ham/kaas met wit of bruin brood
Uitsmijter spek/kaas met wit of bruin brood
Boerenomelet met wit of bruin brood
Twee Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood
Bord frites met kroket of frikandel

7,75
7,75
7,75
7,75
5,00

SALADES (tot 17:00 uur)
geserveerd met rustiek brood en roomboter
Salade met warme geitenkaas, Serranoham, lavendelhoning
Salade Buddha met gebakken biefstukreepjes en appel
Salade kip Teri Yaki met fruit
Salade met gerookte zalm, avocado, rode ui en komkommer

15,75
17,50
16,50
17,50

SPECIALS (tot 17:00 uur)
Viking burger:
Angus burger, spek, kaas, tomaat, augurk, sla
en frites met BBQ saus
Club Sandwich:
Gegrilde kip, spek, ei, tomaat, sla, kerriemayonaise en frites
Broodje Buddha:
In zoete sojasaus gebakken biefstukreepjes en uien
Panini met tomaat/mozzarella/pesto met salade
Panini met gegrilde kip/roomkaas/pesto met salade

12,50
10,75
9,75
5,75
5,75

PLATES (tot 21:00 uur)
geserveerd met frites en salade
Kipsaté met gefrituurde uitjes en kroepoek
Spies met varkenshaas en biefstuk met gepofte knoﬂooksaus
Varkenschnitzel met gebakken champignons, spek en ui
Spare ribs met BBQ saus en knoﬂooksaus
Gebakken scholﬁlet met huisgemaakte remouladesaus
Tagliatelle met knoﬂookgamba’s, tomaat, zalm en basilicum
SNACKS (tot 21:00 uur)
Nachos met kaas, tomatensalsa en crème fraîche
Nachos met pulled pork, tomatensalsa en BBQ saus
Hapjesplank met Friese droge worst, Serranoham
komijnekaas, jonge kaas en seasalt chips (2 personen)
Flaubyt: kaas, worst, nootjes, bitterballen en
luxe belegd brood (2 personen)

16,50
18,50
17,50
18,50
17,50
17,75
6,50
8,50
11,00

14,75

SNACKS (tot 23:00 uur)
Portie kaas, droge worst en olijven
Pittige nootjesmix
Portie Bourgondiër bitterballen (8 stuks) met mosterd
Portie mini kiploempia’s (8 stuks) met chilisaus
Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry
Portie kipnuggets (8 stuks) met chilisaus

5,00
2,50
4,75
4,75
4,75
4,75

IJS
Huisgemaakt vanille-Oreo ijs met frambozensaus
Vanille ijs met aardbeien en slagroom

5,75
6,25

VOOR DE KIDS
Poﬀertjes met suiker en boter
Raket

5,00
1,25

