SWEETS
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Lemon cheese cake
Gebak van de dag

LUNCH (tot 17:00 uur)
Uitsmijter ham/kaas op brood
Uitsmijter spek/kaas op brood
Boerenomelet op brood
Twee bourgondische kroketten op brood

3,50
4,00
4,50
4,50
9,50
9,50
9,50
8,75

Ceasar Salad:
Kipfilet, zongedroogde tomaatjes, rode ui, ei, spek en Parmezaanse kaas
met brood en knoflookboter
15,00
Broodje Buddha:
Gebakken biefstukpuntjes, champignons en uitjes met sesam
en soja saus op flat bread
13,00
Lunch special met vlees:
Mosterdsoep, broodje met rundvleeskroket en broodje gezond
13,50
Broodplankje voor 2 personen:
met huisgemaakte pesto en knoflookboter
8,00

BROODJES (tot 17:00 uur)

kies uit rustiek donkerbruin of ﬂat bread
Huisgemaakte tonijnsalade
Gezond: ham, kaas, tomaat, komkommer, ei met frisse saus
Caprese: tomaat, mozzarella, huisgemaakte pesto

TOSTI (tot 17:00 uur)
Tosti ham/kaas van witbrood met ketchup
Tosti geitenkaas honing/mosterd van witbrood

SOEPEN (tot 21:00 uur)
Friese mosterdsoep met droge worst
Soep van de dag

8,50
8,50
9,00

8,00

Nachos met pulled chicken, kaas, lente ui,
crème fraîche, chilisaus,
avocado mash
10,00

Borrelplank
(2 personen)
4 bitterballen met mosterd
4 gemengde snacks met curry
portie nootjes
kaas
droge worst
Brood met pesto en boter
19,50

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

WARME GERECHTEN (tot 21:00 uur)
Geserveerd met rustieke frites en salade (behalve de RENDANG)

Pepersteak met BBQ saus
Varkenshaassaté spies met atjar, seroendeng en kroepoek
Schnitzel Stroganoff
Crispy halve kip met zoetzure saus
Rendang met rijst en groente
Verse pasta Carbonara (met spek, knoflook, room, kaas en rucola)

NACHOS (tot 21:00 uur)

Nachos met kaas, lente ui, tomaat, crème fraîche,
chilisaus, avocado mash

23,50
20,00
20,00
20,00
21,00
14,50

SNACKS (tot 23:00 uur)
Portie kaas, droge worst en olijven
Pittige nootjesmix
Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks) met mosterd
Portie Bourgondische bitterballen (12 stuks) met mosterd
Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry
Portie mini loempia’s (8 stuks) met chilisaus
Voor allergeneninformatie wendt u zich aub tot ons personeel.

7,00
4,00
8,00
12,00
7,00
7,00

