MENU

DRANKEN

KOFFIE/THEE EN GEBAK

SMOOTHIES EN SAPPEN | 5,75

CARROT CAKE | 4,50

Aardbei, frambozen
Mango, ananas
Kiwi, limoen, banaan, spinazie, komkommer

BROWNIE | 4,50
CHEESECAKE | 4,50
HUISGEMAAKTE APPELTAART | 3,90

VERSE JUS D’ORANGE | 4,50

Verse sinaasappel-kiwisap

VERSE KRUIDENTHEE | 3,90

YOGHURT MET JUS D’ORANGE | 4,50

Muntthee
Munt-citroenthee
Gember-honingthee

MOCKTAILS | 6,50

STEL JE EIGEN VERSE THEE SAMEN MET DE VOLGENDE

KARNEMELK MET JUS D’ORANGE | 4,50

Strawberry daiquiri (aardbei, limoen en ananassap)
Mojito (munt, limoen en Sprite)
Cosmopolitan (cranberry, limoen en bruiswater)
Virgin Moscow Mule (ginger ale, citroen, munt en bruiswater)

BLUE SMOOTHIE
BLAUW BES, BANAAN | 5,75

INGREDIËNTEN | 4,25

Verse munt
Gember
Honing
Citroen
Sereh
Kaneelstokje
Sinaasappel

FRUIT/GROENTE BOWL
EXOTISCHE FRUITBOWL | 13,50

met exotisch fruit

HOLLANDSE FRUITBOWL | 13,50

met fruit van Hollandse bodem

GROENTENBOWL | 10,00

met gezonde dip

COMBIDEAL
KOFFIE OF THEE MET GEBAK NAAR KEUZE | 5,65

L E K K E R E

S T A R T

Life is like a sandwich

you have to fill it with the best ingredients

BELEGDE BROODJES
BIJ DE SANDWICHES KUN JE KIEZEN TUSSEN WIT OF BRUIN
SANDWICH GEROOKTE ZALM | 10,00

van getoast zuurdesembrood met kappertjes, komkommer, bosui,
sla en crème fraîche

ITALIAANSE BOL CARPACCIO | 10,00

van gesneden rundermuis, rode ui, kappertjes, Black Bussummer
kaas, zongedroogde tomaatjes, geroosterde pompoenpitten en
pestocrème

FOCACCIA GEGRILDE GROENTEN EN FETA | 9,50

met gegrilde paprika, groene asperge, bosui, avocado, hummus,
rucola en pompoenpitten

CLUBSANDWICH CLASSIC | 9,00

van getoast zuurdesembrood met gerookte kip, bacon, tomaat, ei,
sla, rode ui, mosterdcrème en chips

SANDWICH TONIJNSALADE | 8,50

met huisgemaakte tonijnsalade, groene kruiden en sla

SALADES
SALADE MARINA | 15,00

met gerookte zalm, gerookte forel, gamba, radijsjes, kappertjes,
groene kruiden, mesclun sla en een pittige citroendressing

SALADE OSSENHAAS EN CHIMICHURRI | 13,50

met avocado, peultjes, rode ui, cherrytomaatjes
en limoen-chimichurri dressing

SALADE PULLED CHICKEN | 12,50

met gepofte tomaat, zoete aardappel, bosui, gebrande cashewnoten,
babymais, sla en sinaasappel-kruidendressing

SALADE GEITENKAAS EN GEGRILDE GROENTEN | 12,50

met verse geitenkaas, aubergine, courgette, paprika, quinoa,
gemarineerde olijven en honingdressing

SOEPEN

WARME GERECHTEN

ALLE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD
SATÉ VAN GILDEHOEN | 17,50

TOM KHA KAI | 7,50

Aziatische (gebonden) soep met kip, kokos, sereh, lotus, djahe en
Granny Smith appel

POMODORISOEP | 6,50

huisgemaakte tomatensoep met geroosterde paprika, wortel, rood
pepertje en pesto

spies van gemarineerde gildehoen geserveerd op bananenblad
met huigemaakte satésaus, kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabi
nootjes en frites

HAMBURGER | 14,50

100% runderburger op een rustiek hamburgerbroodje met oude
kaas, gekarameliseerde uitjes, baconstripes, tomaat, jalapeno en
truffelcrème

SOEP VAN DE DAG | 6,50
12-UURTJE | 12,50

kopje soep, huzarensalade, ambachtelijke kroket op
zuurdesembrood en een mini uitsmijter kaas

WRAP PULLED CHICKEN | 10,00

met pulled chicken van de bbq, coleslaw, cherrytomaat, little gem
sla en grove mosterd

TIP! LUNCHDEAL

UITSMIJTER HAM/KAAS/BACON | 9,50

BELEGD BROODJE, SOEP EEN EEN DRANKJE NAAR
KEUZE | 16,50

stel je eigen uitsmijter samen

KROKETTEN | 8,50

keuze uit: frisdrank, tapbier en huiswijn

2 ambachtelijke kroketten op zuurdesembrood en grove mosterd

TOSTI SPECIAAL | 7,50

dik gesneden zuurdesembrood met salami, Gruyère, zongedroogd
tomaatje en black truffel tapenade

CROQUE MONSIEUR ZOALS IE HOORT | 7,50

dik gesneden zuurdesembrood met ham, kaas, bieslook en
bechamelsaus

Gezonde keuze

Vegetarisch gerecht

Veganistisch mogelijk

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën?
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

L U N C H

VOORAF

HOOFDGERECHTEN

ITALIAANS PLANKJE | 12,50

HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES, SLA

met Parmaham, salami, Pecorino, zongedroogde tomaatjes en
gemarineerde olijven

BROODPLANKJE | 4,00

met vers afgebakken zuurdesembrood, boter,
groententapenade en olie

EN HUISGEMAAKTE KRUIDENMAYONAISE
TONGSCHAR | 20,00

in roomboter gebakken met citroen, spinazie, zeekraal,
Hollandaisesaus en dragonchips

GEBAKKEN ZALM | 20,00

met black tiger garnalen, gestoofde bimi en een schuim van beurre
blanc

VOORGERECHTEN
CARPACCIO | 12,50

dungesneden rundermuis met zongedroogde tomaatjes, kappertjes,
zwarte olijf, rode ui, Black Bussummer kaas, rucola, geroosterde
zonnebloempitten en huisgemaakte pestocrème

GAMBA’S OP EEN SPIES | 12,50

met Spaanse peper, knoflook en peterselie

ZALMTARTAAR | 9,50

met radijs, lente-uitjes, sesamzaadjesen en avocado-citroencrème

BEIGNET VAN GROENE APPEL | 8,50

met huisgemaakte hummus, selderij, rucola en een topping van
avocado

ZACHTGEGAARDE SHORTRIB (ZONDER BOT) | 19,50

met een lak van sweet bourbon whiskysaus, gegrilde kingboleten,
gestoofde mais en bladspinazie

GILDEHOENDER | 19,50

in citroen-tijm gemarineerd met geroosterde paprika, courgette en
groene asperges

TAGLIATA DI MANZO | 19,50

getrancheerde gebraden runderhaas met Parmezaanse kaas, vers
gemalen peper en rucola

SATÉ VAN GILDEHOEN | 17,50

spies van gemarineerde gildehoen geserveerd op bananenblad
met huigemaakte satésaus, kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabi
nootjes

HAMBURGER | 14,50

100% runderburger op een rustiek hamburgerbroodje met oude
kaas, gekarameliseerde uitjes, baconstripes, tomaat, jalapeno en
truffelcrème

BLUE BURGER | 14,50

hamburger van witte bonen, venkel en zeewier op een
briochebroodje geserveerd met gegrilde aubergine en huisgemaakte
tzatziki

SOEPEN

DESSERTS

TOM KHA KAI | 7,50

KAASPLANKJE | 12,50 (HALFPENSION TOESLAG 3,50)

Aziatische (gebonden) soep met kip, kokos, sereh, lotus, djahe en
Granny Smith appel

met diverse binnen- en buitenlandse kazen

POMODORISOEP | 6,50

met Hugo sorbetijs, espuma van frambozen en een romige
citroenhangop

SOEP VAN DE DAG | 6,50

met witte chocolade ijs, hazelnootmousse, geschaafde hazelnoten,
karamelsaus en slagroom

MAALTIJDSALADES

met karamel, brownie, meringues, vanille roomijs en karamelsaus

huisgemaakte tomatensoep met geroosterde paprika, wortel, rode
peper en huisgemaakte groene pesto

GEROOSTERDE ANANAS | 8,50

HUISGEMAAKT CHOCOLADETAARTJE | 8,50

KARAMEL CRUNCH | 8,50

SALADE MARINA | 15,00

met gerookte zalm, gerookte forel, gamba, radijsjes, kappertjes,
groene kruiden, mesclun sla en een pittige citroendressing

AARDBEIEN CHEESECAKE | 8,50

met verse aardbeien en bastognecrumble

SALADE OSSENHAAS EN CHIMICHURRI | 13,50

met avocado, peultjes, rode ui, cherrytomaatjes en
limoen-chimichurri dressing

SALADE PULLED CHICKEN | 12,50

met gepofte tomaat, zoete aardappel, bosui, gebrande cashewnoten,
babymais, sla en sinaasappel-kruidendressing

SALADE GEITENKAAS EN GEGRILDE GROENTEN | 12,50

met verse geitenkaas, aubergine, courgette, paprika, quinoa,
gemarineerde olijven en honingdressing

Dessytehirntg
makes ever
better

LEKKER VOOR ER BIJ
ALLEEN IN COMBINATIE MET EEN GERECHT
GEGRILDE GROENTEN | 4,00
VERSE FRITES | 3,50
GEROOSTERDE AARDAPPELTJES | 3,50

uit de oven met rozemarijn en gepofte knoflook

SIDE SALAD | 3,50

van seizoensgroenten

Gezonde keuze

Vegetarisch gerecht

Veganistisch mogelijk

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën?
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

D I N E R

WARME DRANKEN

Koffie		2,85
Espresso		2,85
Dubbele Espresso (Doppio)		
3,90
Cappuccino		3,10
Koffie Verkeerd		
3,10
Latte Macchiato		
3,10
Decafé		2,85
Thee		2,85
Verse muntthee		
3,90
Munt-citroenthee		3,90
Gember-honingthee		3,90
Warme chocolademelk		
3,10
Met slagroom		
3,60
Special coffees vanaf 		
7,00

STEL UW EIGEN VERSE THEE SAMEN MET DE
VOLGENDE INGREDIËNTEN:

Verse munt
Gember
Honing
Citroen
Sereh
Kaneelstokje
Sinaasappel

4,25

WATERS

Chaudfontaine Still I Sparkling 25 cl		
Chaudfontaine Still I Sparkling 100 cl		
Fletcher water Still I Sparkling 33 cl		
Fletcher water Still I Sparkling 75 cl		

GEKOELDE DRANKEN

Coca-Cola I Coca-Cola Light I Coca-Cola Zero 		
Fanta Orange I Fanta Cassis I Sprite 		
Fuze Tea Sparkling Lemon I Green Tea 		
Fïnley Tonic I Fïnley Bitter Lemon		
Rivella 		
Verse jus d’orange		
Homemade iced tea		

BIEREN

Bavaria 25 cl 		
Bavaria 50 cl 		
Swinckels Fles 		
Bavaria Radler 		
Bavaria Radler 0.0% 		
La Trappe Witte Trappist 		
La Trappe Dubbel 		
La Trappe Tripel 		
La Trappe Blond 		
La Trappe Quadrupel 		
Cornet 		

2,85
5,15
2,85
3,85

2,85
2,85
2,85
3,10
3,10
4,50
3,70

2,75
5,00
4,50
3,50
3,50
4,25
4,50
4,75
4,50
5,00
5,50

FLETCHER’S CUVÉE
FLETCHER’S BUBBELS
SOEPEL & FRUITIG - DUITSLAND | 5,00

De Fletcher’s Bubbels is een soepele en fruitige mousserende wijn met een aangename mousse en frisse afdronk.
Deze bubbel is ideaal als aperitief en bij elke feestelijke gelegenheid.
Heerlijk als aperitief, bij een salade of een lichte maaltijd.

WITTE WIJNEN
VOL & FRUITIG | CHARDONNAY - ZUID-AFRIKA | 4,50

Geuren van peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door de geur van verse bloemen. In de mond frisse zuren
gekenmerkt door wit steenfruit.
Heerlijk bij wit vlees, visgerechten of als aperitief.

FRIS & FRUITIG | SAUVIGNON BLANC - ZUID-AFRIKA | 4,50

Een mooie frisse en lichte witte wijn met heerlijke aroma’s van citrus en de geur van verse bloemen.
Levendig in de mond met zachte, frisse zuren.
Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, salades en als aperitief.

LICHT ZOET & SAPPIG | MOELLEUX - ZUID-AFRIKA | 4,50

Deze Moelleux heeft een prachtig bleek gele kleur en mooie aroma’s van rijp geel fruit.
De smaak is knisperend fris en heerlijk zoet.
Heerlijk als aperitief, bij Aziatisch getinte gerechten of bij desserts.

ROSÉ WIJN
FRUITIG & SOEPEL | CINSAULT ROSÉ - ZUID-AFRIKA | 4,50

Rijke aroma’s in de neus van rode bessen en subtiele hints van peer.
In de mond een ronde en volle smaak van heerlijk fruit met een lange afdronk.
Heerlijk bij lichte maaltijden, salades, zoetzure gerechten of als aperitief.

RODE WIJNEN
RIJK & KRACHTIG | CABERNET SAUVIGNON - SPANJE | 4,50

Deze mooie Cabernet Sauvignon wordt gekenmerkt door heerlijke aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper.
Geniet van de zachte doch krachtige en fruitige smaak met een subtiele aanwezigheid van hout.
Combineert goed bij rood of gestoofd vlees.

ROND & SOEPEL | MERLOT - SPANJE | 4,50

Een heerlijke Merlot met in de geur aroma’s van bramen en kersen.
Proef de smaken van rijp fruit en geniet extra door de krachtige afdronk.
Combineert goed bij koude vleeswaren en zachte kazen.

SPECIALS
APEROL SPRITZ | 6,50

Aperol, prosecco, bruisend water
GIN TONIC GORDON’S | 8,25

Gordon’s Gin, Fïnley Tonic, citroen
GIN TONIC TANQUERAY | 8,50

Tanqueray Gin, Fïnley Tonic, limoen

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

D R A N K E N

