
 
 

Lunch (van 12:00-16:00) 
 

Sandwiches (Pain de mer): 
 

Pulled chicken     €   9,50 
Tonijnsalade      €   9,50 
Hummus, gegrilde paprika & feta  €   9,50 
Geitenkaas, honing & walnoten  €   9,50 
Avocado spread & gepocheerd ei  €   9,50 
met extra zalm     € 11,50 
Uitsmijter: ham, kaas of spek   €   9,50 
Tosti: kaas/ham of tomaat   €   6,50 
Tosti Caprese: mozzarella,tomaat, pesto €   8,50 
 

Soep van de dag: vraag de bediening €   7,50 
 

Salades (van 12:00-22:00)  
 

Caesar salad: 
Romaanse sla, gepocheerd ei & Parmezan € 12,50   

extra pulled chicken ( + €2)    
Green Salad:  
Spinazie, broccoli, avocado, edamame,  

sugar snaps, walnoten & sumac   € 14,50  
extra feta ( + €1)     
Salade met feta & watermeloen   € 11,50 
 

Snacks (van 12:00-22:00) 
 

Borrelplank: diverse kazen, charcuterie, 

noten & olijven    € 13,50 
Bitterballen 8 stuks    €   8,50 
Kaastengels 8 stuks    €   8,50 
Falafel snacks met mint yoghurt saus €   8,50 
Crispy chicken bites 6 stuks   €   9,50 
Brood met hummus, aioli en harissadip  €   5,50 
Nachos met guacamole, crème fraiche, 
salsa & jalapenos    €  11,50   
Olijven of noten    €   4 
  

Voorgerechten (van 12:00-22:00) 
 

Burrata met tomatensalade, Romanesco- €  13,50 
saus en avocadocrème    

Japanse Flammkuchen met wakame,  
bonito flakes & lente-ui    €  11,50 
Flammkuchen met pulled chicken  €  11,50 
Flammkuchen met mozzarella, tomaat,  
basilicum & Romanesco saus  €  11,50  

 

Burgers (van 12:00-22:00) 
 

Classic Burger,  
Angus beef, bacon, cheddar, augurk,  
tomaat & sla     € 15 
Falafel Burger  
Vegaburger met mint-yoghurt saus  € 14,50 
 

Hoofdgerechten (van 17:00-22:00) 
 

Halve kip van de grill   € 14,50 
Hele kip van de grill    € 23,50 
Ribeye Chimichurri of pepersaus   € 27,50 
Kogelbiefstuk met champignon Duxelles € 17,50 
Ossenhaas saté met pindasaus    € 22 
Saté van kippendijen met pindasaus € 16 
Spareribs met knoflook- en pepersaus € 15,50  
Mosselpannetje    € 15,50  
Zalmspies met watermeloen-feta salade € 18,50 
Bloemkoolsteak & zoete aardappelfriet € 14,50 
Catch of the day: vraag de bediening dagprijs 
 

Hoofdgerechten komen niet met sides (tenzij 
vermeld),deze dienen apart bijbesteld te worden 
 

Bijgerechten (van 12:00-22:00) 
 

Friet & mayonaise     €  4,50 
Friet met pulled chicken (dirty fries) €  6,50   
Zoete aardappelfriet & truffelmayo €  5,50   
Gegrilde groente     €  5 
Groene salade     €  3,50 
 

Desserts (van 17:00-22:00) 
 

Lava cake met bolletje mango ijs  €  8,50  
Tiramisu      €  8,50 
Twee bolletjes ijs naar keuze   €  5 
Kaasplankje      € 10,50  
Scroppino (Limoncello sorbet)  € 9 
Appeltaart     € 4,50 
Cheesecake     € 4,50 
 

Kindermenu (van 17:00-22:00) 
 

Kipsaté met frietjes     € 9,50 
Spareribs met frietjes    € 9,50 
Kibbeling met frietjes    € 9,50 
Kroket met frietjes     € 7,50 
Pannenkoek      € 6 


