
SUNSET | 4,75
grenadine, 7up, sinaasappelsap

CUTIE | 4,75
cranberrysap, appelsap, sourcy rood, honing, munt

SHIRLEY TEMPLE | 4,75
grenadine, ginger ale, sinaasappelsap

Mocktails

MOJITO | 7,75
bacardi, 7up, rietsuiker, limoen 

WATERMELON MOJITO | 7,75
watermeloen, witte rum, 7up, rietsuiker, munt  

SEX ON THE BEACH | 7,75
wodka, peach likeur , sinaasappel, cranberrysap  

BOMBAY GIN | 7,00
fever tree tonic, citroen, munt 

DAMRAK GIN | 8,00
fever tree tonic,  framboos

GIN GINGERALE | 7,75
gingerale, gin, citroen, sinaasappel

MOSCOW MULE | 7,75
wodka, gemberbier, limoen

SANGRIA | 4,25
vers fruit 4,25 per glas of 14,95 per kan

CocktailsWijnen
PROSECCO 200ML | 6,85

een lichte bubbel, fris en droog

LA CROISADE  | 4,35
frisse halfzoete witte wijn

CHARDONNAY  | 4,60
toegankelijk door de fruitige toevoeging

SAUVIGNON BLANC | 5,10
stuivende aroma van vers gemaaid gras

MIRAVAL | 4,35
levendige, uitgesproken sappige rosé

RIOJA | 4,60
rood met solide structuur

MERLOT | 4,60
rood, soepel, fruitig en krachtig

Bieren*
cornet 5,50

palm op fles 4,75
seizoensbier van de tap 4,75

swinckels  van de tap 3,50 -  6,25
la trappe witte trappist 4,25

la trappe blond 4,50
la trappe dubbel 4,50
la trappe tripel 4,75

la trappe quadrupel 5,00
ayinger weizenbier 5,15
radler lemon 2,0% 3,50

radler 0,0% 3,50
ipa 0,0% 3,50

palm 0,0% 3,50
rosébier 4,20

Seizoensbier
Vraag naar ons wisselende 

seizoensbier van de tap | 4,75

* xl bieren, sterke drank  cocktails en milkshakes zijn niet inbegrepen in het all inclusive arrangement

Lunchdeal
Broodje en soep naar keuze | 13,50

we love vega: deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen zodanig aangepast worden

KIP |15,50
rode ui, krokante kikkererwt, tomaat, 

paprika, ei, radijsjes, slamelange, 
sesamzaad, yoghurt dressing

OSSENHAAS | 15,95
cashewnoten, taugé, champignons, 
rode ui, paprika, ketjapsesamsaus 

POKÉ BOWL ZALM |16,50
rijst, soja bonen, avocado, mango, 

wakame, sesam dressing

GEITENKAAS |15,50
blauwe bessen, granaatappel, rode ui, 

cornflakes, tomaat, dadels, honing 
mosterddressing

VEGAN FALAFEL |15,50
komkommer, lente ui, bulgur, 

tomaat, tzatziki dressing

Salades

15,50

BROODJE KAN NIET KIEZEN | 9,95
voor degene die slecht zijn in kiezen: 
rundercarpaccio en verse zalmtartaar

VEGAN FALAFEL | 8,50
falafel, rode ui, slamelange,

tomaat, tzatziki dressing

KROKETTEN | 8,95
bourgondiër kroketten, mosterd

UITSMIJTER | 8,95
drie eieren, ham, kaas

spek + 0,50

8,50

Eet smakelijk !
Geniet vandaag van een heerlijke lunch of diner 
zonder dat je een foto maakt van een gerecht of 

steeds wordt gestoord door meldingen die binnen 
komen, een kleine digitale detox. 

Sta stil bij wat je tot je neemt: 
bekijk, ervaar, proef en ruik het bewust. 

Brood
tot 17:00 uur

CLUBSANDWICH | 9,50
gerookte kip, bacon, ei, tomaat, 
komkommer, kerrie roomkaas

NAANBROOD | 9,75
naanbrood, peer, walnoten, geitenkaas, 

tomaat, bosui, rucola, honing 

BROODJE UIT DE ZEE | 9,75
zalm salade, tonijn salade, ei, slamelange, 

augurk, amsterdamse uitjes

AMSTERDAM MELT | 8,50
old amsterdam, ham, prei, grove mosterd

tot 15:00 uur

NOODLESOEP | 6,75
kippenbouillon, rijstnoedels, taugé, 

prei, soja bonen

GROENE GAZPACHO | 6,95
munt, erwten, komkommer, avocado,

bolletje yoghurt ijs

TOMATENSOEP | 6,50
huisgemaakte soep met pesto-olie

Verse soep



BROODPLANK | 4,75 - 6,95
klein of groot met kruidenboter en aioli

CARPACCIO | 10,95
pestomayonaise, grana padano, rucola, 
pompoenpitten, zongedroogde tomaat

NOODLES | 10,95
knoflook gamba’s, bosui, rode peper, 

sesamkletskop, hoisinsaus

PLATEAU OM TE DELEN | 12,50 p.p.
diverse kleine voorgerechten met soep en brood

vanaf 2 personen

Voor
4,75 - 6,95 All inclusive deal

broodje en soep naar keuze
keuze uit een hoofd- en nagerecht

5 consumpties naar keuze*

liever  een voorgerecht? + 3,95

we love vega: deze gerechten zijn vegetarisch of 
kunnen zodanig aangepast worden

Dessert
GRIEKSE YOGHURT | 7,95 

blauwe bessen, granola, honing, granaatappel

HONING-YOGHURT PARFAIT | 7,95
met crunchy granola, stukjes  

mango en verse munt

CRUNCHY CARAMEL | 7,95
caramel ijs, vanille roomijs, stroopwafel, 

slagroom, caramelsaus

HUISGEMAAKTE VERSE WAFEL | 7,95
met vanille ijs, aardbeien en chocoladesaus

FRAMBOZEN TRIFLE | 7,95
vanille mousse, frambozen marmelade, crumble

KAASPLANK | 13,50
brood, europese kazen,

preiselbeeren compote, walnoten

PLATEAU OM TE DELEN | 14,50
samenstelling van nagerechten

vanaf 2 personen

42,50

Diner deal
hoofdgerecht, nagerecht en twee 

consumpties
29,50

GREEN PASTA | 17,50
fusilli, spinazie, champignons, tomaat, brie, 

walnoten, pesto 

BEEF BURGER | 17,75
100% runderburger, gebakken ei, spek,

cheddar, augurk

RUNDER STEAK |19,50
aardappel-knoflook mousseline, snijbonen, 

gekonfijte sjalottensaus

SATÉ VAN DE HAAS | 17,75
varkenshaas saté, seroendeng bonen,

 atjar, kroepoek, satésaus

GAMBA SPIES |19,50
oosterse roerbak groente, chili-knoflooksaus

VEGAN TIKKA MASALA | 17,50
jackfruit, paprika, bimi, sperziebonen, 

rijst, naanbrood

CATCH OF THE DAY | 19,95
dagelijks serveren wij een

’vangst van de dag’

CHEFS SPECIAL | 18,95
dagelijks serveren wij een 

wisselend gerecht

Hoofd
17,50

jackfruit, paprika, bimi, sperziebonen, 

BROODPLANK | 4,75 - 6,95
klein of groot, kruidenboter, aioli

PLUKBROOD | 7,95
mozzarella, cheddar, tijm en pesto

AMSTERDAMSE PLANK| 7,95
old amsterdam ballen en kaasblokjes, 

amsterdamse uitjes, augurk, grove mosterd

FRISSE SNACKPLANK | 8,50 
snoeptomaat, radijsjes, waspeen, 

mini-komkommers, dipsauzen

NACHOS | 7,50
gesmolten kaas, jalapeño, 
guacamole, crème fraîche

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN | 7,95
rundvlees bitterballen, mosterd

VEGA BORREL MIX | 7,95
curry, pompoen, wortel rosti, risotto, 

trio van paprika, dipsaus

Lekkers

old amsterdam ballen en kaasblokjes, 

klein of groot, kruidenboter, aioli

gesmolten kaas, jalapeño, 

curry, pompoen, wortel rosti, risotto, 

we love vega: deze gerechten zijn vegetarisch of 
kunnen zodanig aangepast worden

We love vega
samen met @geenblaadjesla verspreiden 
we onze verliefdheid: vraag naar het vega 

gerecht van de maand!

mozzarella, cheddar, tijm en pesto

Smoothies
deze geliefde drankjes zitten boordevol vitamines 

en zijn dus har-stik-ke goed voor je. Lekker als 
tussendoortje of speciaal na de opgieting, om je 

vocht gehalte weer in balans te brengen.

smoothie van de week 5,50
aardbei-framboos smoothie 5,75

mango-ananas smoothie 5,75
verse jus d’orange 4,50

yoghurt met verse jus d’orange 4,50
karnemelk met verse jus d’orange 4,50

milkshake vanille of chocolade 4,50

Frisdranken
fanta of sprite 2,85

coca-cola of  coca-cola light 2,85
cassis 2,85

fuze tea sparkling of green tea 2,85
rivella of tonic 3,10

bitter lemon of ginger ale 3,10
chaudfontaine still of sparkling 25 cl 2,85

chaudfontaine still of sparkling 100 cl 5,15
sourcy framboos water 0,5 L 3,95

homemade lemonade 3,85
homemade ice tea 3,70

Warme dranken
combi deal: 

koffie/thee met appelgebak 5,50
Koffie, thee ,espresso 2,85

cappuccino*, koffie verkeerd* 3,10 
latte macchiato* 3,10

warme chocolademelk* 3,60
met slagroom

dubbele espresso* 3,90
verse muntthee, verse gemberthee 3,70 

chai tea latte 3,10

Special koffie
vraag onze medewerkers naar de 

lekkerste koffiespecialiteiten


