
Heeft u een allergie of wenst u allergeneninformatie? 
Vraag onze medewerkers wat we voor u kunnen betekenen 

Pancakes
 
Pancakes Nutella 9.25 
Luchtige pannenkoeken met Nutella  rood fruit

Pancakes bacon 10.75 
Luchtige pannenkoeken met bacon  avocado                                      
gepocheerd ei  maple syrup 

  

Eggs  
Gepocheerd ei bacon 11.25 
Avocado  bacon  bieslook

Gepocheerd ei zalm 13.50 
Avocado  zalm  bieslook  

Soups
  
Bospaddenstoelensoep 6.85 
Bospaddenstoelen  bieslook  brood

Uiensoep 6.85 
Uien  Gruyère  gegratineerd brood

Salads                                                          
Geserveerd met stokbrood

Classic Caesar 16.50
Kip  bacon  ei  Parmezaanse kaas  komkommer  gekookt ei         
croutons  caesar dressing  

Geitenkaas salade 16.25 
Geitenkaas  rode biet  walnoten  pompoenpitten  
komkommer  balsamico dressing 
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Sandwiches
Geserveerd op wit of volkoren baguette 

Baguette vegan 11.50 
Vegan kaas  avocado crème  tomaat  komkommer                                
gemengde sla

Baguette zalm 14.50 
Gerookte zalm  avocado crème  komkommer  rode ui                        
gemengde sla

Baguette Martino 11.50 
Filet American  augurk  ui  ei  Martino saus  
 

Club sandwiches
Geserveerd op landbrood 

BLT 11.50 
Bacon  tomaat  mayonaise  sla  chips

Kip 13.50 
Gerookte kipfilet  Caesar dressing  bacon  ei  komkommer             
gemengde sla  chips 

Croques
  
Croque Monsieur 9.50 
Beenham  Gruyère  bechamel saus

Croque Madame 10.25 
Beenham  Gruyère  ei
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Mains
  
Biefstuk 23.75 
Irish beef  kastanjechampignons  wortel  crème van                        
knolselderij  chips van truffel  truffeljus  friet 

Zeebaars 23.50 
Spinazie  pompoen crème  rode biet  limoen saus

Falafel vegan burger 19.75 
Vegan bun  salsa  avocado  vegan cheddar  gegrilde groente            
kropsla  friet

Kids
  
Kids steak 10.50 
Irish beef  sla  frietjes  

Mini Croque 5.50 
Ham  kaas  ketchup 

Kipnuggets 7.50 
5 kipnuggets  sla  frietjes

Sweets
  
Moelleux chocolade 6.95 
Chocolade lava taartje  vanille roomijs  roodfruit 

Tarte tatin 7.50 
Appeltaart op z’n kop  slagroom  kaneel roomijs 
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Bites
  
Gemengde borrelplank 17.50 
Gedroogde ham  salami  paté  oude kaas  geitenkaas                   
olijven  tomaten tapenade  roomboter 

Brood met smeersels 6.50 
Roomboter  olijven  tapenade

Nacho’s 11.50 
Tomatensalsa  jalapeno  guacamole  zure room

Bittergarnituur 6.75  13.50 
Gemengde warme bittergarnituur 8 of 16 stuks 


