
U kunt tot 17.00u van onze lunchkaart bestellen.
Heeft u een allergie? Meld het bij één van onze medewerkers.

CARPACCIO               11.95
zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
pecorino | zomertruffel mayonaise

GEITENKAAS                10.25
honing-mosterd | walnoten | vijgen conjt  |
zongedroogde tomaten

UIUITSMIJTER
ham en/of kaas               8.95
warm gerookte zalm               10.25
gemengde groenten             8.95

KROKETTEN
rundvlees kroketten              8.95
kaas kroketten               8.95

TTOSTI
ham en/of kaas               6.50
warm gerookte zalm & kaas          7.95
geitenkaas & vijgen             7.75

PLUKBROOD              7.25
citroen aioli | muhammara

TOMATENSOEP            6.25
2 mini b2 mini broodjes

RUSTIEK BROOD
PULLED CHICKEN            11.25
sriracha | zongedroogde tomaten | 
komkommer | mesclun

PASTRAMI                   11.95
mosterd mayonaise | augurk | mesclun

WARM GEROOKTE ZALM        11.95
citrus vinaigcitrus vinaigrette  | rode ui | 
komkommer | limoen koriander crème

BEENHAM                  9.95
honing-mosterd | mesclun salade

RUNDERBURGER  (180gr)         15.50
kaas | burgersaus | mesclun salade | friet

SESAM BAGEL

GEITENKAAS                  16.25
honing-mosterd | walnoten | vijgen conjt |
zongedroogde tomaten

CARPACCIO                 16.50
zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
pecorino | zomertruffel mayonaise

WWARM GEROOKTE ZALM        16.75
citrus vinaigrette  | rode ui |
komkommer | limoen koriander crème

* Salades zijn ook als diner te bestellen.

MAALTIJDSALADES



Hoofdgerechten worden geserveerd met rustieke friet & een groenten salade.
Heeft u een allergie? Meld het bij één van onze medewerkers.

PLUKBROOD              7.25
citroen aioli | muhammara

TOMATENSOEP            6.25
2 mini broodjes

CARPACCIO               11.25
zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
ppecorino | zomertruffel mayonaise

KIPPENDIJ LOEMPIA             9.95
little gem sla | sriracha mayonaise

WARM GEROOKTE ZALM        11.25
salade van cress | citrus vinaigrette | rode ui

BIETENSALADE            9.95
geitenkaas | walnoten | limoen koriander mayo

Een gewokte rode thaise curry geserveerd
met rijst, groenten & keuze uit...

KIPPENDIJEN                18.50

GARNALEN                18.50

VEGETARISCH               17.50

ZIJLENDE STEAK (200gr)          24.95
jus de veau met gefermenteerde knoook

COTE DE BOEUF (±500gr)          37.50
indien voorradig | chimichurri

SPARERIBS                21.95 
barbeque saus of sriracha

VVARKENSHAAS             21.25
glace van honing & tijm | pistache

KABELJAUW               21.50
kokos saus | lavas olie | venkel

TEMPURA VAN VIS               21.50
kabeljauw (sh&chips 2.0) | tartaarsaus

GNOCCHI                17.50
gemengde ggemengde groenten | pecorino

PISTACHE IJS                    8.25
chocolade mousse | atsina

MASCARPONE                8.25
mango sorbet | mango coulis

KOFFIE SPECIAAL            10.95
bolletje ijs & diverse lekkernijen


