LUNCH
SOEP smakelijk & lekker warm
Tomatensoep met verse ballen
Uiensoep gegratineerd met Edammer kaas
Champignonsoep
Breekbrood met aïoli, tapenade, kruidenboter

4,75
5,25
5,25
7,50

TOSTI licht & luchtig, wit of donker
Kaas
Ham / kaas
Kaas / tomaat
Ham / kaas / tomaat

3,25
3,25
3,25
3,50

PANINI goed gevuld & van de grill
Kaas
Ham / kaas
Kaas / tomaat / pesto
Ham / kaas / tomaat / pesto
‘Tunamelt’ tonijn met gesmolten kaas

5,25
5,50
6,00
6,25
6,75

ITALIAANSE BOL wit MEERGRANEN bruin
Kaas -jong belegenOude kaas -GoudseGeitenkaas, salade, honing
Gezond kaas / ei / salade
Pittige vega kip, salade, sausje
Shoarma vega kip, salade, sausje
Falafel -huisgemaakt- salade, sausje

5,00
5,25
6,75
6,75
7,50
7,50
7,50

Gezond ham / kaas / ei / salade
Pittige scharrelkip, salade, sausje
Shoarma scharrelkip, salade, sausje
Carpaccio -rund- met pijnboompitjes
Tonijnsalade -huisgemaakt-

6,75
7,50
7,50
9,95
6,75

2 kroketten -Kwekkeboom- 100% rund
2 kroketten vega draadjesvlees
met wit of donker brood

8,75
8,75

12 UURTJE met wit of donker brood
Kroket, gebakken ei ham/kaas en carpaccio

12,95

TRIO VAN VIS met toast en bruschetta
Gerookte zalm, paling, Hollandse garnalen

15,95

UITSMIJTERS of OMELET
scharreleieren, wit of donker brood
Kaas
7,75
Boerenomelet kaas
Ham
7,75
Ham / kaas
Spek
7,75
Spek / kaas
Boerenomelet ham / kaas		
Boerenomelet spek / kaas		

8,00
8,00
8,00
8,25
8,25

In principe tot 17:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

PANNENKOEKEN vers gebakken & ouderwets lekker
ZOET
Naturel suiker en stroop
Appel
Chocolade
IJs / slagroom
IJs / slagroom / chocolade

5,75
6,75
6,75
7,75
8,50

HARTIG
Kaas
7,50
Ham / kaas
Spek
7,50
Spek / kaas
Geitenkaas met uitgebakken spek		

7,50
7,50
8,75

In principe tot 17:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

MAALTIJDSALADES broodje erbij
Geitenkaas
Pittige vega kip
Tonijnsalade -huisgemaaktTijgergarnalen in knoflookolie
Pittige scharrelkip
Carpaccio -rund-

14,95
15,95
14,95
15,95
15,95
15,95

In principe tot 18:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

BROODJE HAMBURGER 100% rund
Naturel met salade / tomaat / ui / sausjes
-extra met kaas
-extra met gebakken ei
-extra met gebakken spek
-extra met kaas / ei / spek
+ friet mét

7,50
8,00
8,00
8,00
9,00
+ 3,50

BROODJE VEGABURGER vegetarische slager
Naturel met salade / tomaat / ui / sausjes
-extra met kaas
-extra met gebakken ei
-extra met kaas / ei
+ friet mét

7,50
8,00
8,00
8,50
+ 3,50

In principe tot 17:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

ALLES OP ÉÉN BORD met friet, salade en sausje
Kroket 2 x vega draadjesvlees
Falafel 4 x huisgemaakt
Broodje vega burger
Kroket, 100% rund, Kwekkeboom
Loempia, rijk gevuld met kip en groenten
Broodje hamburger, 100% rund
Saté scharrelkipfilet
Spareribs met knoflook en hotsauce
Slibtongen -2 stuks- in roomboter gebakken
Lekkerbekje, visfilet
Biefstuk met pepersaus

11,75
11,75
11,50
10,75
13,75
11,50
16,75
19,75
19,75
16,75
19,75

Biefstuk Bali -van de haas- met friet en brood
Biefstuk in de jus met friet en brood

22,75
19,75

Pasta pesto met ossenhaaspuntjes

17,95

In principe tot 18:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

		

DINER
VOORGERECHTEN kleine gerechten
Breekbrood met aïoli, tapenade, kruidenboter 		
Champignonsoep 			
Gebakken champignon en ui op toast
Tomatensoep met verse ballen			
Uiensoep gegratineerd met Edammer kaas		
Carpaccio -rund-			
Tijgergarnalen in knoflookolie 			
Garnalencocktail							
Trio van vis, gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen			
HOOFDGERECHTEN vlees, vis, vega
Spareribs met knoflook en hotsauce			
Biefstuk pepersaus 			
Biefstuk met gebakken champignons en ui		
Biefstuk met rijk gevulde Stroganoffsaus		
Chateaubriand met keuze uit rode wijnsaus, pepersaus of Stroganoffsaus
1 persoon				
2 personen			

7,50
5,50
7,50
4,75
5,25
10,95
9,95
12,95
14,95
21,75
21,75
22,50
22,50
24,50
45,00

Zalmmoot met garnalensaus			
Slibtongen -2 stuks- in roomboter gebakken		
Kabeljauwhaasje in Serranoham met Hollandaise saus		
Geserveerd met groenten en aardappelgarnering, friet, salade

21,50
21,75
21,75

Scholrolletjes in ’n pannetje, pittig gekruid op Volendamse wijze met ‘butter & eek’
Geserveerd met rode koolpuree, groentegarnering, friet, salade

21,75

Falafel wokgroenten met zwarte bonensaus
Tikka Masala, Indiase kruidige curry 		
Tikka Masala met kip, Indiase kruidige curry						
Beef Teriyaki - malse biefstuk in pittige saus - 		
Kip Stroganoff - scharrelkip in rijkgevulde saus - 		
Geserveerd met witte rijst, friet, salade garnering

17,75
17,75
18,95
18,95
17,95

ALLES OP ÉÉN BORD met friet, salade en sausje
Kroket 2 x vega draadjesvlees 					
Falafel 4 x huisgemaakt 					
Broodje vega burger 					
Kroket, 100% rund, Kwekkeboom				
Loempia, rijk gevuld met kip en groenten					
Broodje hamburger, 100% rund					
Saté -scharrelkipfilet-					
Spareribs met knoflook en hotsauce					
Slibtongen -2 stuks- in roomboter gebakken 					
Lekkerbekje, visfilet					
Biefstuk met pepersaus					

11,75
11,75
11,50
10,75
13,75
11,50
16,75
19,75
19,75
16,75
19,75

Biefstuk Bali -van de haas- met friet en brood
Biefstuk in de jus met friet en brood					

22,75
19,75

Pasta pesto met ossenhaaspuntjes		

17,95

In principe tot 18:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

MAALTIJDSALADES broodje erbij
Geitenkaas
Pittige vega kip
Tonijnsalade huisgemaakt

14,95
15,95
14,95

In principe tot 18:00 uur, maar vraag naar de mogelijkheden.

Tijgergarnalen in knoflookolie
Pittige scharrelkip		
Carpaccio -rund-

15,95
15,95
15,95

