
SWEETS

Appelgebak          3,00

Appelgebak met slagroom       3,50

Gebak van de dag              v.a.    3,00

Brusselse wafel met aardbeien en slagroom      5,25

Schatkist ijsje voor de kleintjes       2,00     

SPECIALS (tot 17:00 uur)

Club Sandwich:

   Kipfilet, spek, gebakken ei, tomaat, avocado mash en friet          13,50

Broodje Buddha:

  In sojasaus roergebakken biefstuk met champignons en lente ui 

  op rustiek donkerbruin brood     12,75 

Rustieke frieten belegd met:

  kipfilet, satésaus, lente ui, kroepoek en seroendeng    9,75

Rustieke frieten belegd met:

  kipfilet, bacon, cheddar, tomaat, komkommer en BBQsaus  10,25

Friture plank:

  gerookte zalm kroketjes, mini-loempia’s, kaasstengels, 

  uienringen, bucket friet en diverse sauzen    16,50

Lunch menu met vlees

  Mosterdsoep, broodje kroket en broodje carpaccio   12,00

Lunch menu met vis

  Tomatensoep, broodje gerookte zalmkroket en broodje tonijnsalade 12,00

BROODJES (tot 17:00 uur)

Kies uit rustiek donkerbruin of wit brood, of foccacia

Pizza: tomatensaus, ham, spinata romana, mozzarella, rode ui (oven)    7,75

Huisgemaakte tonijnsalade      7,25

Kipkerrie met ananas       7,25

Hete kip met avocado, tomaat, komkommer, kaas & tortilla crunch    8,75

Serranoham met tomaat en mozzarella     8,50

Hummus, fêta, zongedroogde tomaatjes, munt    7,25

Beenham, avocado, zongedroogde tomaat, rucola en sud o’sol mayo  7,75

Gebakken mosselen met kerrie mayonaise     8,75

Carpaccio met zongedroogde tomaatjes en hennepsaus   9,75

BURGERS (tot 17:00 uur)

Bacon Cheeseburger: 100% beefburger op brioche broodje

met spek, cheddarkaas, tomaat, augurk, rode ui en friet met BBQ saus 17,50

Avocadoburger:   100% vegaburger op roze broodje

met komkommer, tomaat, paprika  rode ui en friet met hennep saus  15,50

OPEN TOSTI (tot 17:00 uur)

Rustiek brood met beenham, kaas, zongedroogde tomaatjes en sla   6,75

Rustiek brood met beenham, mozzarella, verse ananas en sla    6,75

Rustiek brood met kipfilet, pesto, cheddar, tomaat, rode ui en sla    7,00

Rustiek brood met brie, pecannoten, rozijnen en rucola    7,50

Rustiek brood met Tuna Melt, kaas, tomaat en sla     6,75   

CLASSICS (tot 17:00 uur)

Uitsmijter beenham/kaas met wit of bruin brood     8,50

Uitsmijter spek/kaas met wit of bruin brood     8,50

Twee Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood     8,25

Twee gerookte zalm kroketten met wit of bruin brood    9,00    

SOEPEN (tot 21:00 uur)

Mosterdsoep met spekjes        7,00

Spicy tomatensoep met pulled chicken      6,00

Thom ka kai (Thaise kokos soep)       7,00

WARME GERECHTEN (tot 21:00 uur)

Geserveerd met rustieke frieten en salade

Satéspies van varkenshaas met satésaus en kroepoek  19,50

Smokey Caribbean halve kip     18,00

Varkensschnitzel met gebakken champignons, spek en ui  20,00

Roergebakken biefstukpuntjes met champignons   21,50

Spare ribs met BBQ saus en knoflooksaus    22,50

Zalmfilet met gegrilde tomaatjes en bearnaisesaus   22,50

Mosselen Bretagne, roergebakken met witte wijn en room (indien voorradig)19,50

SALADES (tot 21:00 uur)

Geserveerd met rustiek brood en bieslook-knoflookboter

Thai Beef salade met appel, paprika, rode ui en sesam  19,50

Chèvre geitenkaas salade met pistache, sinaasappel en honing 17,50

Groene salade met kipfilet, vers fruit, komkommer en cocktailsaus 18,50

Gerookte eendenborst salade met sinaasappel, bietjes en pistache 18,50

SNACKS (tot 21:00 uur)

Nachos kaas: met kaas, lente ui, tomaat, crème fraîche, chilisaus,

  avocado mash          7,25

Nachos kip: met kaas, kipfilet, lente ui, crème fraîche, chilisaus, 

  avocado mash          8,75

SNACKS (tot 23:00 uur)

Portie kaas, droge worst en olijven        6,00

Pittige nootjesmix         3,00

Portie Bourgondiër bitterballen (8 stuks) met mosterd     6,75

Portie Bourgondiër bitterballen (12 stuks) met mosterd     9,75

Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry     6,50

Portie kipnuggets (8 stuks) met curry       6,50

Portie kaasstengels (8 stuks) met curry       6,50

Portie mini loempia’s (8 stuks) met chilisaus       6,50

Portie samosas (5 stuks) met chilisaus       7,50

Portie gerookte zalmkroketjes (5 stuks) met cocktailsaus     7,50


