
BROODJES (tot 17:00) 

Sandwich gerookte zalm 9,50 
roomkaas, roerei en baby spinazie 

Sandwich tonijnsalade 8,50 
sla, appel, ei en rode ui 

Sandwich hete kip 8,50 
sla en mangochutney 

Sandwich carpaccio 9,- 
parmezaan, rucola, pittenmix en truffelmayo 

Sandwich gegrilde groenten 8,50 
paprika, aubergine, courgette, 
hummus en rucola 

Sandwich geitenkaas 8,75 
aubergine, honing, walnoten en rucola 

Sandwich kroketten 8,- 
2 kroketten en mosterd 

Hamburger 9,50 
spek, ei, sla, tomaat en truffelmayo  
(als plate met frites en salade 14,50) 

Tosti (flaguette) 6,25 
kaas/ham/tomaat of kaas/salami 

Uitsmijter 7,50 
ham/kaas/tomaat 

WRAPS 

Wrap gerookte zalm 9,50 
roomkaas, roerei en baby spinazie 

Wrap tonijnsalade 8,50 
sla, rode ui en kappertjes 

Wrap carpaccio 9,- 
parmezaan, rucola, pittenmix en truffelmayo 

SALADES

Caesar salade gerookte zalm 12,50 
ansjovis, parmezaan, ei en croutons 

Caesar salade kip 12,50 
spek, parmezaan, ei en croutons 

Caesar salade geitenkaas 12,50 
aubergine, walnoot, tomaat, croutons 
en honingdressing 

SOEPEN

Kokos-currysoep 6,- 
met kip 

Uiensoep 6,- 
kaascrouton en bosui 

BROODPLANKJE  4,50
boerenbrood met  
3 verschillende smeersels 

FISH AND CHIPS 12,75
van kabeljauw met huisgemaakte frites 
en remouladesaus 

VOORGERECHTEN 

Carpaccio XL 11,- 
onze ongeëvenaarde rundercarpaccio 
met sla, pittenmix, parmezaan en 
truffelmayonaise 

Duivelse gamba’s 9,75 
in chili-knoflook olie gestoofde gambastaarten 
met garnituur en boerenbrood om te dippen 

Gekarameliseerde geitenkaas 9,- 
met gemarineerde rode biet, gegrilde 
aubergine, kerrie-amandelen en 
honingdressing 

Uiensoep 9,- 
Franse uiensoep met een kaascrouton, bosui 
en een soepstengel met serranoham 

Kokos-currysoep 9,- 
met kip en een schaaldierenloempia 

HOOFDGERECHTEN

Kip yakitori 19,50 
yakitorisaus, cassavechips, edamame, 
seroendeng en frites 

Varkenshaas saté 19,50 
satésaus, kroepoek, atjar, aardappelsalade 
en frites 

Scholfilet 20,50 
in boter gebakken met seizoensgroenten, 
hollandaise saus en frites 

Risotto 18,50 
in een krokant laagje met Provençaalse 
groentegarnituur en tomatenchutney 

DESSERTS 

Chocoverwenner 7,- 
warm chocotaartje, chocolade-ijs,  
witte choco ganache en frambozencoulis 

Cheesecake 6,50 
huisgemaakt, met ananascompote, 
vanille-ijs en slagroom 

Drankorgeltje 6,- 
mousse van advocaat, Licor 43, 
koffiesiroop en vanille-ijs  

Koude afsluiter 6,50
3 bollen sorbetijs, tuille en roodfruitsaus 

Stel uw 3-gangendiner samen 
   voor 
 32,50* 

* met uitzondering van de specials,
deze vindt u aan de achterkant van

de menukaart 

Alle gerechten zijn ook los verkrijgbaar 

Eet u glutenvrij of heeft u een allergie? 
Laat het ons weten 

Het is niet uitgesloten dat  
onze gerechten allergenen bevatten 

 LUNCH 




