Onze lunchgerechten zijn klein van stuk, zo kun je meer proeven!
Laat je verrassen door onze keuken en bestel meerdere gerechtjes.
Geniet!

Broodje biefstukreepjes met aioli 5,50
Gluten, ei, mosterd, selderij, sulfiet
Broodje Rendangkroket met rucola en Amsterdamse uienmayo 5,25
Gluten, ei, mosterd, lupine, melk, noten, schaaldieren, vis
Broodje kroket (rundvlees of kaas (v)) met mosterdmayo 4,75
Gluten, ei, mosterd, selderij, melk, soja
Mexicaanse mini burger met tomaat, nachochips en pittige quacamole 5,75
Gluten, melk, sesam, selderij, sulfiet, ei, mosterd
Broodje gezond 4,50
Gluten, melk, ei, mosterd
Broodje kip piri piri met satésaus, krokante uitjes en kroepoek 5,00
Gluten, schaaldier, vis, sulfiet, pinda, melk, soja, ei, mosterd
Broodje carpaccio met pijnboompitten, rucola, truffelmayo en Parmezaanse kaas
4,75
Gluten, ei, mosterd, melk, selderij, sulfiet
Wrap gerookte zalm met komkommer en kruidenkaas 4,75
Gluten, melk, vis, ei, mosterd
Hotdog met bacon-uienchutney, cheddar en huisgemaakte BBQ saus 4,75
Gluten, melk, sulfiet
Tosti Bij Ons; met gerookte kipfilet, bruschetta kruiden en roomkaas 4,75
Gluten en melk
Mini broodje uitsmijter ham en/of kaas(v) 4,25
Gluten, ei, melk
Broodje brie met uienchutney en frambozen-balsamico (v) 4,25
Gluten, zwavel en sulfiet

Pommodori tomatensoep met prei en pesto (v) 3,75
Ei, soja, melk en sulfiet
Soep van de dag 3,75
Afhankelijk van de soep, vraag de bediening

Salade carpaccio met pijnboompitten, rucola, truffelmayo en Parmezaanse kaas
5,25
Gluten, ei, melk en mosterd, selderij, sulfiet
Salade met warm gerookte zalm, geitenkaas, zonnebloempitten en oosterse saus
(v) 5,75
Ei, mosterd, melk, vis, gluten en soja
Salade met Bleu de Wolvega, vijgenchutney en pecannoten (v) 5,00
Ei, mosterd, melk, noten

Tonijn, pesto en cheddar 3,75
Gluten, vis, melk, selderij, sulfiet, ei, mosterd
Filet Americain, ei, truffelmayo en knoflookpeper 3,75
Gluten, ei, mosterd, selderij, sulfiet
Brie, honing en tijm (v) 3,50
Gluten, melk
Pulled chicken, knoflookkaas en teriyaki 3,50
Gluten, melk, selderij, sulfiet en soja

Spareribs met huisgemaakte BBQ-saus 6,75
Soja, melk, selderij, sulfiet
Torpedo garnalen met chilisaus (8 stuks) 7,50
Gluten, schaaldieren en vis
Patatas Bravas met aioli (v) 5,75
Ei, selderij, mosterd, sulfiet
Nacho’s met knoflookkaas, chilisaus en zure room (v) 5,75
Melk, selderij en sulfiet
Friet met Parmezaanse kaas en peterselie (v) 5,75
Mosterd, ei, melk
Chorizokroketjes met pittige mayo (4 stuks) 5,00
Gluten, melk, ei, mosterd, soja en selderij

