
CARPACCIO Truffelmayonaise, Parmezaan, rucola en pittenmix
WARM VLEES Fricandeau met satésaus, ei, ui en champignons
PULLED CHICKEN Barbequesaus, cheddar en tomaat
WARME KIP Paprika, komkommer, tomaat en limoenmayo
SALAMI & BRIE Uit de oven met pesto en rucola
KROKETTEN Twee van Dobben met mosterdmayo
OSSENWORST Dragonmayo, ei, rode ui en rucola 

Vlees

Vegetarisch
CHAMPIGNONS Ui, truffelmayonaise, Parmezaan en bosui
HUMMUS Van pompoen met gegrilde groente, feta en walnoot
ROOMBRIE Champignons, honing-mosterd en rucola
GROENTEKROKETTEN Twee van Dobben met honing-mosterd

Vis
TUNA MELT Uit de oven met cheddar, rucola en limoenmayo
ZALM Huisgerookt met roomkaas, komkommer, tomaat en rode ui
GARNALEN KROKETTEN Twee kroketten met chilimayo

Specials
KIPSATE Satésaus, frites en frisse komkommersalade
CLUB BURGER Kipfilet, kaas, ei, guacamole, spek en cajun frites
STEAK SANDWICH Biefstukpuntjes met wok groente en chilimayo

STEL JE EIGEN LUNCHPLANK SAMEN: 
Keuze uit drie lichtbruine broodjes met een klein tomaten- of een 
klein soepje van de week 

Carpaccio / Parmezaan, rucola en truffelmayo
Salami & brie / Warm uit de oven met pesto en rucola
Tuna melt / Tonijnsalade, cheddar, yoghurt
Pulled Chicken / Cheddar, tomaat en barbequesaus
Ossenworst / Truffelmayonaise, rode ui en rucola
Uitsmijter / Gebakken ei met ham en kaas
Italian egg / Ei in tomatensaus met Parmezaan en basilicum
Zalm / Roomkaas, little gem en rode ui
Hummus / Pompoen, feta en walnoot
Brie / Honing-mosterd, walnoot en rucola
Vleeskroket / Met honing-mosterd
Groentekroket / Van Dobben met honing-mosted (+1)
Garnalenkroket / Met chilimayo (+2)
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Salade
CARPACCIO Parmezaanse kaas, truffelmayo en rucola
WARME KIP Paprika, komkommer, tomaat, rode ui en limoenmayo
ROOMBRIE Champignons, walnoot en honing-mosterddressing
ZALM Huisgerookt met komkommer, rode ui en citrus dressing
THAI BEEF Met Oosterse wokgroente, soja, sesam en rode peper
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Tosti & Soep
TOSTI OSCAR Ham, kaas en cajun frites
TOSTI KIP Sambal, oude kaas, rode ui en cajun frites

TOMATENSOEP Pomodori tomaat, room, basilicum en bosui
POMPOENSOEP Drie bereidingen van flespompoen in één soep
SOEP VAN DE WEEK Wekelijks wisselende soep van de chef
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**
Heeft u allergieën of dieetwensen? Geef het ons gerust aan want onze producten kunnen 

allergenen bevatten.  Voor glutenvrij brood rekenen wij een toeslag van 1 euro.

Eiergerechten
UITSMIJTER Drie eieren met ham, kaas en spek 
BOEREN OMELET Groente, spek, champignons, ui en kaas
ITALIAN EGGS Eieren in tomatensaus met Parmezaan en brood
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