
lunch
salades    15,-
gerookte zalm, hollandse garnalen, gerookte zalm, hollandse garnalen, 
salade van bietjes en appel, avocado, salade van bietjes en appel, avocado, 
radijs, mierikswortel dressing radijs, mierikswortel dressing 

oosters gemarineerde geroosterde oosters gemarineerde geroosterde 
biefstuk reepjes, noodel-mango salade, biefstuk reepjes, noodel-mango salade, 
avocado, pinda-miso dressingavocado, pinda-miso dressing

rode kool wortelsalade, biologische rode kool wortelsalade, biologische 
nederlandse blauwschimmel, peer, nederlandse blauwschimmel, peer, 
cranberries, honing dressing  cranberries, honing dressing  

burgers    15,-
geserveerd op een brioche broodje geserveerd op een brioche broodje 

met verse fritesmet verse frites

burger van runderstaartstuk, cheddar, burger van runderstaartstuk, cheddar, 
gerookt spek, rode ui, huisgemaakte gerookt spek, rode ui, huisgemaakte 
bbq sausbbq saus

vegetarische burger, cheddar, rode ui, vegetarische burger, cheddar, rode ui, 
augurk, huisgemaakte bbq sausaugurk, huisgemaakte bbq saus

twee krokketten  8,-

rundvleeskrokettenrundvleeskroketten
of oesterzwamkrokettenof oesterzwamkroketten

keuze uit biologisch wit of meergranen broodje met keuze uit biologisch wit of meergranen broodje met 

mosterd mayonasisemosterd mayonasise

bijgerechten

verse friet    4,-
met schil met rozemarijn zout en met schil met rozemarijn zout en 
huisgemaakte mayonaisehuisgemaakte mayonaise

groene salade   4,-

bisque    16,-
bbq toast, gepofte tomaat, kabeljauw, bbq toast, gepofte tomaat, kabeljauw, 
garnalen, mossels, groene kruiden aioli garnalen, mossels, groene kruiden aioli 

vegetarische soep  8,-  
soep van de dag met garnituur en soep van de dag met garnituur en 
gefrituurd zuurdesembrood gefrituurd zuurdesembrood 

carpaccio    14,-  
pesto, oude kaas, pijnboompitjes, pesto, oude kaas, pijnboompitjes, 
gepofte tomaatgepofte tomaat

eggs benedict
2 zacht gegaarde eitjes, geserveerd op getoast 2 zacht gegaarde eitjes, geserveerd op getoast 

brioche brood, avocado en hollandaisebrioche brood, avocado en hollandaise

gerookte zalm   12,-

gebakken spinazie en 
oesterzwammen  10,-

broodjes    8,-
keuze uit een biologisch wit of meergranen broodjekeuze uit een biologisch wit of meergranen broodje

gerookte makreel, avocado, gerookte makreel, avocado, 
kimchi mayonaise, radijs, komkommer, kimchi mayonaise, radijs, komkommer, 
rode uirode ui

gerookte gepekelde rib-eye, gerookte gepekelde rib-eye, 
kaasmayonaise, ingelegde kool, augurk, kaasmayonaise, ingelegde kool, augurk, 
gebakken uitjesgebakken uitjes

zachte geitenkaas gekarameliseerd met zachte geitenkaas gekarameliseerd met 
honing, pompoen jam, appel, walnotenhoning, pompoen jam, appel, walnoten

taart van de dag   4,-
appeltaart & slagroom 4,-

Heeft u een allergie of een intolerantie? geef het aan bij een van onze medewerkersHeeft u een allergie of een intolerantie? geef het aan bij een van onze medewerkers

biologische deelbroodjes 7,-
met 3 verschillende soorten botermet 3 verschillende soorten boter
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