LUNCHKAART
PETIT PAIN UIT DE OVEN
wit of meergranen
MOZZARELLA
HUMMUS
GEITENKAAS
BRIE
GEROOKTE KIP
GEITENKAAS
PHILLY CHEESE
STEAK

tomatentapenade, rode ui en basilicumpesto
7.50
gegrilde groenten met mozzarella, pitten, hummus en acetostroop
7.50
gegrilde courgette, honing, vijgenchutney, walnoten en dadels
8.50
boerenachterham, gebakken champignons en rode ui met honing - mosterdsaus 8.50
guacamole, rode ui, jonge kaas, tomatentapenade en kerriemayonaise
10.50
gebakken bacon, honing en vijgenchutney, walnoten en dadels
10.50
biefstukpuntjes met gebakken paprika, rode ui en champignons uit de
oven met kaas en whiskeysaus
10.50

HARD RUITBROODJE OF ZACHTE BOL

wit of meergranen
OLD AMSTERDAM oude kaas, vijgenchutney, dadels, pittenmix, zoetzuur en
honing-mosterdsaus
TONIJNSALADE kappertjes, appel, dungesneden rode ui en whiskeysaus
GEBAKKEN KIP
tomatentapenade, seizoensgroenten, champignons en kerriemayonaise
OSSENWORST
Amsterdams zuur, rode ui, mosterdcrème en gekookt ei
CAPRESE
buffelmozarella, romatomaten, rucola en basilicumpesto
SURF & TURF
in Thaise marinade gebakken biefstukpuntjes, gamba’s, champignons,
bosui en misosaus
CARPACCIO
Parmezaanse kaas, pitten, rucola en basilicumpesto
PARMAHAM
tomatentapenade, rode ui, pitten, balsamico, vijgenchutney en dadels
GEROOKTE ZALM roomkaas met kruiden, rode- en bosui, kappertjes en dille-yoghurt saus

7.50
8.25
8.50
8.50
8.50
9.50
9.50
10.50
11.50

SOEPEN 7.50

wit of meergranen brood | een lekkere croquet los te bestellen vanaf 4.00
SOEP VAN DE WEEK keuze uit: bacon, gerookte kip of zalm
ROMIGE BOSPADDENSTOELEN-MOSTERD SOEP keuze uit: bacon, gerookte kip of zalm

7.50
7.50

12 UURTJES

wit-, donker- of zuurdesembrood | klein soepje erbij voor 4.00
KLASSIEK
jonge kaas, gebakken ei, boerenachterham met honing- mosterd saus,
rundercroquet, koolsla en mosterd
10.50
VEGETARISCH
jonge kaas, hummus, geitenkaas met gegrilde groenten uit de oven en
een groentecroquet, koolsla en tomatentapenade
10.50
VLEES
pulled porc uit de oven met kaas, rode ui en smokey BBQ saus, gerookte kip met
crispy bacon, roerei en kerriemayonaise, koolsla en een kalfscroquet
met mosterd
14.50
VIS
gerookte zalm met dille-yoghurt dressing, tonijnsalade met whiskeysaus
en een garnalencroquet koolsla en mosterd
16.50

CHEF’S SPECIALS

getoast wit-, donker- of zuurdesembrood
TUNA MELT
tonijnsalade, romatomaat, rode ui, kappertjes, jonge kaas en
whiskeysaus, lauwwarm uit de oven
PORK & CHEESE pulled pork, jonge kaas, rode ui, koolsalade en smokey BBQ saus,
lauwwarm uit de oven
SURF & TURF
carpaccio, Thais gemarineerde gambas, gebakken champignons,
NEW STYLE
Parmezaanse kaas en misosaus, extra biefstukpuntjes € 5,00
PROSCIUTTO
Parmaham, geitenkaas, tapenade , dadels, walnoot, gegrilde courgette,
acetostroop en honing-mosterdsaus, lauwwarm uit de oven

CLUB SANDWICHES

10.50
10.50
11.50
14.50

getoast wit-, donker- of zuurdesembrood, met dikke frieten en mayo
HAM & CHEESE
boerenachterham, jonge kaas, roerei, crispy bacon, komkommer, romatomaat,
rode ui en honing-mosterdsaus
11.50
CHICKEN TODAY gerookte kip, roerei, crispy bacon, komkommer, romatomaat, rode- en
lente ui en kerriemayonaise
12.50
NEW YORKER
gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes, zoetzuur, komkommer, romatomaat,
rode ui en dille-yoghurt saus
13.50
vegetarisch, kan ook vegan in overleg
Meerprijs glutenvrij brood € 1,00
Allergieën of diëten graag overleg met bediening, speciale kaart op aanvraag

ALTIJD GOESTING
SATÉ KIP

BURGERS
BEEF /CHEESE

CRUNCHY
CHICKEN
VEGETARISCH
PULLED PORK

Plates met dikke frieten en mayonaise
spiesen van kip met pindasaus, krokante ui, zoetzuur en gemengde salade,
kan ook met brood

15.50

met witte- of bruine bun
gegrilde huisgemaakte runderhamburger met bacon, romatomaat, augurk,
rode ui, huisgemaakte saus en gemengde salade
14.50
gegrilde kipburger met tomaten, augurk, rode ui, kerriemayonaise en
gemengde salade
14.50
burger met tomaat, mozzarella en pesto geserveerd met whiskeysaus en
gemengde salade
14.50
langzaam gegaarde en gemarineerde varkensprocureur, koolsla, smokey BBQ saus
en gemengde salade
14.50

MAALTIJDSALADES

Gemengde salade met komkommer, paprika, rode- en bosui en dressing.
Geserveerd met brood en kruidenboter of dikke frieten met mayonaise voor 2.00 extra
GEITENKAAS
warme geitenkaas, walnoten, komkommerlinten, dungesneden biet en
balsamico
12.50
CARPACCIO
dungesneden rundermuis, rucola, pitten, Parmezaanse kaas en huisgemaakte
basilicumpesto
12.50
GROENTEN
gebakken seizoensgroenten, champignons, Parmezaanse kaas, dungesneden
rauwe groenten, balsamico en walnoten
12.50
CAPRESE
buffelmozzarella, cherry tomaat, chioggia biet, pittenmix, lente-ui
en basilicumpesto
13.50
GEBAKKEN KIP
gebakken kippendijfilet, seizoensgroenten, gebakken champignons, lente-ui en
kerrie-gembersaus
13.50
CARPACCIO
dungesneden rundermuis, Parmezaanse kaas, pesto, Thais gemarineerde gamba’s
NEW STYLE
gebakken met champignons, pitten en misosaus
14.50
PARMAHAM
dungesneden Parmaham met tapenade, dadels, walnoten, pittenmix en
acetostroop
14.50
BIEFSTUK
gebakken Thais gemarineerde biefstukpuntjes, champignons,
paprika en rode ui met misosaus
14.50
SURF & TURF
in Thaise marinade gewokte biefstukpuntjes, gamba’s, champignons,
fijn gesneden lente-ui en misosaus
16.50
GEROOKTE ZALM gerookte zalm, kappertjes, rode- en lente-ui en yoghurt-dillesaus
16.50

CROQUETTEN

wit, donker of zuurdesem brood, of frieten | klein soepje erbij voor 4.00
DE BOURGONDIËR draadjesvlees rund 100 gram
OMA BOBS kalfs 100 gram
OMA BOBS groente 80 gram
OMA BOBS Hollandse garnalen 80 gram
ELITE fricandel speciaal met mayo, curry en ui

1st 4.50
1st 4.50
1st 4.50
1st 7.50
1st 3.50

TOSTI’S

| 2 st 8.50
| 2 st 8.50
| 2 st 8.50
| 2 st 14.00
| 2 st 6,75

wit, donker of zuurdesembrood | klein soepje erbij voor 4.00
KAAS en/of BOERENACHTERHAM en/of SALAMI
MOZZARELLA
romatomaat, rode ui en basilicumpesto
GEITENKAAS
rucola, dadels, walnoten en honing
PULLED PORK
vijgenchutney, oude kaas, rode ui en smokey BBQ saus
VEGAN
gegrilde groenten, hummus, tomatentapenade en guacamole
GEROOKTE KIP
jonge kaas, tomatentapenade, rode ui en guacamole
GEROOKTE ZALM
roomkaas met kruiden, rode- en lente ui en kappertjes
SPICY CHICKEN
gerookte kip, sriracha, guacamole, rode peper, rode ui en kaas
CHEESY TUNA
tonijnsalade, oude kaas, kappertjes, rode ui en roomkaas met kruiden

EIERGERECHTEN

4.75
4.95
5.95
5.95
5.95
6.95
6.95
7.95
8.95

wit, donker of zuurdesembrood

UITSMIJTERS onze eiergerechten bevatten 3 scharreleieren

BOERENHAM en/of JONGE KAAS
en/of SALAMI
8.00
BACON
meegebakken
8.50
GOESTING
meegebakken bacon, boerenachterham en jonge kaas
8.95
VAN DE CHEF
boerenachterham, salami, jonge kaas, rucola, komkommer, rode ui en aioli 8.95
CARPACCIO
Parmezaanse kaas, rucola, pitten, rucola en misosaus
9.95
GEROOKTE ZALM
kappertjes , rode- en lente ui, rucola, whiskeysaus
10.95

OMELETTEN onze eiergerechten bevatten 3 scharreleieren

BOERENHAM en of KAAS
CHAMPIGNONS
gebakken
BOERENOMELET
gebakken champignons, rode ui en paprika
GEITENKAAS
geitenkaas, dadels en pitten
HAM BOERENOMELET boerenachterham, gebakken champignons, rode ui en paprika
PULLED PORK
pulled pork, rode ui, bacon, champignons en rucola
GEROOKTE KIP
gerookte kip, crispy bacon, rucola en bosui
GEROOKTE ZALM
gerookte zalm, lente- ui en kappertjes

8.00
8.25
8.25
8.50
8.95
8.95
9.95
10.95

