Kleine koude broodjes

Kleine warme broodjes

Oude kaas met appel-balsamico stroop 3,75 (V)
Rundercarpaccio met grana padano en
truffelmayonaise 4,00
Gerookte zalm en kruiden-roomkaas 4,50
Manchego kaas met tomatensalsa 4,00 (V)
Parmaham met brie en pesto 4,50
Eiersalade met truffel en avocado 3,50 (V)
Makreelsalade met gele biet 4,25
Vitello tonnato met kappertjes 3,75
Pulled pumpkin met pittige
vegan feta en pepita 3,75

Runderburgertje met barbecuesaus,
spek en kaas 6,50
Koreaanse kipburger met kimchi en
pittige oosterse saus 6,50
Marokkaanse lamsburger
met yoghurt-munt saus 6,50
Falafelburger met muhammara 6,50 (V) mogelijk
Pita vegan gyros met witte kool en tzatziki 5,25
Mini uitsmijter met spek en/of kaas 3,50 (V)
Pita broodje pulled chicken met zoetzure
komkommer en hoisinsaus 4,50
Warme beenham met honing-mosterdsaus 4,00

Kleine soepen en salades
Salade met falafel, gegrilde courgette
en vegan tzatziki 6,00
Salade met Parmaham, brie en pesto 6,00
Salade Caprese met tomaat,
mozzarella en basilicum 6,00 (V)
Noodle salade met pittige gamba’s 6,00
Mexicaanse tomatensoep met tortilla chips
en vegan kaas 4,00
Thaise kippensoep met koriander 4,00
Drie stukjes extra brood 1,00

Wij raden je aan om
drie kleine gerechtjes
van onze kaart te kiezen.

Lunch
Lekker om te delen
Vleeswarenplankje met drie wisselende
charcuterie en tafelzuur 7,50
Quesadilla met kaas, ui, paprika, jalapeño, zure
room, avocadodip en tomatensalsa 6,75 (V)
Nacho’s uit de oven met kaas, zure room, avocadodip en tomatensalsa 9,50 (V)
(met pulled chicken + € 1,50)
Garnalenkroketjes met
citroen-peterseliemayonaise (6 stuks) 8,50
Muhammara met geroosterde pita, pittige
vegan feta, granaatappel en munt 6,00
Kaasplankje met drie wisselende kazen van
Fromagerie Bon met vijgenbrood en appelbalsamicostroop 8,75 (V)
Baba ganoush met geroosterde pita
en tomatensalsa 6,00

Heb je een allergie? Laat het ons weten

Lekker voor erbij
Kreukelfriet met pittige mayonaise 4,25
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise 4,75
Maïskolf met zeezoutboter 3,50
Brood met saffraanaïoli en tapenade 5,50 (V)
Appelrondje 4,25
Cheesecake van witte chocolade 4,00
Chocolade brownie met hazelnoten 4,00
Vegan bananenbrood (tevens glutenvrij) 4,00
vegan gerecht (of vegan bereiding mogelijk)
(V) vegetarisch gerecht
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