
Lunch
Te bestellen tot 17:00u

Soepen

Italiaanse tomatensoep 
met vlees of geraspte kaas

5.95

6.25

6.25

Uiensoep
met kaascrouton

Soep van de chef

Breekbrood
Met 2 dips. Keuze uit knoflooksaus, tapenade of zeezoutboter

5.95

Uitsmijters
Keuze uit wit of donker oerbrood

Uitsmijter met ham en kaas 7.95

Uitsmijter met spek en kaas 8.95

Uitsmijter met carpaccio 11.95

Tosti's
Keuze uit wit of donker oerbrood

Tosti met ham en kaas 5.50

Tosti met ham, kaas en tomaat 5.95

Tosti met ham, kaas en een gebakken ei 5.95

6.95Tosti met chorizo, cheddar, kaas, ui
en jalapeño

Salades

Geitenkaas
Honing-tijmdressing, grove groente, komkommer, tomaat, 
noten en appel

11.95

Gegrilde carpaccio
Noten, pesto, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise met 
zongedroogde tomaat

12.95

Gemarineerde kip
Gegrilde ananas, tomaat, rode ui, Parmezaanse kaas, komkommer

11.95

Gerookte zalm
Rolmops, komkommer, tomaat, bieslook, rode ui, huisgemaakte 
croutons (kan ook zonder rolmops besteld worden)

12.95

Koude broodjes
Keuze uit wit of donker oerbrood, waldkorn- of italiaanse bol

2 Sneetjes oerbrood
Met boerenkaas of achterham

8.25

Tonijnsalade
Gefrituurde kappertjes, rode ui en zongedroogde tomaatjes

9.95

Eiersalade
Met bieslook en spek

9.25

Gerookte zalm
Mozarrella, tomaat, rode ui, pitten en crème fraîche

10.50

Carpaccio
Rucola, pesto, Parmezaanse kaas, noten en truffelmayonaise

10.95

Warme broodjes
Keuze uit wit of donker oerbrood, waldkorn- of italiaanse bol

Pasteitje
Met huisgemaakte ragout

7.50

Gehaktbrood
Met honing-mosterd saus

10.95

Gemarineerde saté van kippendij
Met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek

10.95

Geitenkaas
Katenspek, cashewnoten, honing-tijmdressing en grove groente

10.95

Brie
Katenspek, walnoten, stroop en appel

10.95

Mozzarella
Pesto, tomaat, rode ui en pitten

9.25

Pulled Pork
Met witte koolsalade op een kaas-ui broodje

10.95

Big American Burger 200 gram
Sla, ui, spek, augurk, cheddar en homemade saus

11.95

Twee vleeskroketten of frikadellen
Met wit- of bruin oerbrood

8.95

Proeverij
Italiaanse tomatensoep, kroket met brood en een gebakken ei 
met brood

11.95

Gebak

Huisgemaakt gebak
Vraag ernaar!

4.50

4.50Warm appelgebak
Met slagroom

Voor de kleintjes
Roomijs, aardbeiensaus, spekjes en slagroom

5.95

4.50Monchou met bastognebodem
Verschillende toppings, vraag ernaar!




