Lunch
12:00u – 17:00u
∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙

Geniet hier van ambachtelijk brood, lokaal geproduceerd met lokale ingrediënten!
Zuurdesembrood met als keuze lichtbruin of donkerbruin.

Soepen
Tomatensoep kipfilet ∙ groene kruiden 5.25
Uiensoep kaascrouton 5.75
Soep Special wisselend gedurende de seizoenen 5.75

17:00uTosti’s
– 20:00u
∙ Onze tosti’s worden met olijfolie in de pan gebakken ∙

Classic ham ∙ kaas 5.75

Italian Coppa di Parma ∙ pesto ∙ kaas 6.75
Mexican cheddar ∙ chorizo ∙ tomaat ∙ jalapeno 6.75

Salades
∙ Onze salades worden standaard geserveerd met brood! FRIET +1.5 ∙

Caesar Salade kipfilet ∙ ei ∙ parmezaan ∙ caesardressing ∙ knoflookcrouton 15.5
Rundercarpaccio basilicum ∙ citroen ∙ pijnboompit ∙ parmezaan ∙ truffel 16.5
Gemarineerde Zalm biet ∙ appel ∙ groene kruiden dressing 16.5
Paddenstoelen (V) paddenstoelen ∙ Shropshire Blue ∙ noten ∙ truffel 18.5

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

Lunch
12:00u – 17:00u
∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙

Bammen
Brie (V) champignons ∙ gekarameliseerde walnoot 9.5
Oude kaas (V) venkel ∙ gekarameliseerde walnoot ∙ appelstroop 7.5
Shropshire Blue (V) gekarameliseerde walnoot ∙ Aceto Balsamico ∙ gedroogd fruit 9.5
Fourme d’Ambert (V) appelstroop ∙ pecannoten ∙ rucola 9.5
Tonijn mais ∙ rode ui ∙ kappertjes ∙ kruidendressing 7.5
Gemarineerde zalm gepofte biet ∙ Granny Smith appel ∙ kruidendressing 10.5

17:00u – 20:00u

Coppa di Parma pesto ∙ tomaat ∙ Parmezaan ∙ basilicum 10.0
Jamon de Cebo Iberico tomatentapenade 11.0
Boerenpaté noten ∙ appelstroop 9.5
Rundercarpaccio pijnboompit ∙ bosui ∙ Parmezaan ∙ basilicum ∙ truffelmayonaise 11.5
Rundvleeskroketten grove mosterd 7.5
Kalfsvleeskroketten grove mosterd 8.75
Garnalenkroketten grove mosterd 13.5
Clubsandwich gegrilde kip ∙ bacon ∙ kaas ∙ tomaat ∙ komkommer ∙ ei ∙ classicsaus 10.5
Clubsandwich zalm gemarineerde zalm ∙ limoen ∙ komkommer ∙ kappertjes ∙ tuinkers ∙ ei ∙ dille roomkaas 12.5

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

Burgers
12.00u – 20:00u
∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙

Onze burgers zijn gemaakt van kwalitatief, duurzaam rundvlees (KDR- certificaat), ze
worden standaard medium/rare geserveerd met friet en zoetzure koolsalade.
Classic Beef Burger rundvlees ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ classic saus 10.5
Classic Chicken Burger kipfilet ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ classic saus 10.5

Make it a cheese burger!! +1.0
Make it a bacon burger!! +1.0
XL Burger!! +4.0

American BBQ Burger rundvlees ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ ui ∙ cheddar ∙ bacon ∙ BBQ mayonaise 13.5
Blue Cheese Burger rundvlees ∙ rucola ∙ ‘Shropshire Blue’ ∙ walnoot ∙ Aceto Balsamico 14.5
Mushroom Burger rundvlees
∙ rucola ∙ parmezaan
∙ paddenstoelen duxelles ∙ truffelmayonaise 14.0
17:00u
– 20:00u
Italian Burger rundvlees ∙ rucola ∙ tomatenchutney ∙ Coppa di Parma ∙ parmezaan 14.0

Chili Burger rundvlees ∙ sla ∙ chorizo ∙ tomaat ∙ jalapeño ∙ augurk ∙ classic chili saus 14.0 (pittig)
Pulled Pork Burger geplukt varkensvlees ∙ sla ∙ augurk ∙ coleslaw 14.0
Holy Goat Burger (V) geitenkaas ∙ courgette ∙ biet ∙ appel ∙ rucola 13.5
Zalmburger zalm ∙ sla ∙ zoetzure komkommer ∙ wakame ∙ wasabi mayonaise 15.0
Burgerspecial maandelijks wisselend

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

