
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 | zwarte truffel mayonaise

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

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 conjt          7.75

PLUKBROOD              7.25
groene pesto | mango & habanero

TOMATENSOEP            6.25
2 mini b2 mini broodjes

POMPOENSOEP              6.95
2 mini broodjes

PULLED CHICKEN            11.25
sriracha | cherry  tomaten | 
komkommer | mesclun

PULLED SHORTRIB                12.25
barbeque saus | cherry  tomaten |
komkommer | mesclun

WWARM GEROOKTE ZALM        11.95
citrus vinaigrette  | rode ui | cherry tomaten
komkommer | limoen koriander crème

BEENHAM                  9.95
honing-mosterd | mesclun salade

RUNDERBURGER  (180gr)         16.50
kaas | burger relish | mesclun salade | friet

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

CARPACCIO                 16.50
zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
pecorino | zwarte truffel mayonaise

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

* Salades zijn ook als diner te bestellen.



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

DESEM BROOD            7.25
groene pesto | mango & habanero

    prosciutto crudo         6.00

TOMATENSOEP            6.25
2 mini broodjes

POMPOENSOEP              6.95
2 mini b2 mini broodjes

ZALM & BIET                   11.25
warm gerookt | limoen koriander mayo

CARPACCIO                  11.25
zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
pecorino | zwarte truffel mayonaise

BIETENSALADE            9.95
geigeitenkaas | walnoten | balsamico

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

KIPPENDIJEN                18.50

GARNALEN                18.95

VEGETARISCH               17.50

ZIJLENDE STEAK                 24.95
jus de veau | bundelzwammen

LAMS RACK & STOOF           25.75
honing-tijmsaus | pastinaak

SPARERIBS                22.50 
barbeque saus of sriracha

PPROCUREUR                  21.50
glace van pruim en gember | bospeen

KABELJAUW               21.95
kokos saus | lavas olie | gedroogde tomaatjes

GNOCCHI                17.95
spinazie | walnoten |  bundelzammen |
gerookte knoook | sake

LIMOEN IJS                    8.25
chocolade mousse | atsina

BOEREN JONGENS              8.25
caramel ijs | crumble | espresso

KOFFIE SPECIAAL            10.95
bolletje ijs & diverse lekkernijen


