LUNCH
KAART
tot
16:00u

VERS BELEGD BROOD
Carpaccio - 9,5
Duo carpaccio / gerookte zalm - 9,5
Duo Rotterdamse oude / Serranoham - 6,5
Krokante kip - 9
Geitenkaas speciaal - 8,5 g
Gebakken ei met bacon en guacemole - 7

Club sandwich - 8,5
Club Avocado - 8
met eiersalade, pesto en walnoot

Flatbread met kip, pesto en kaas - 6
uit de oven

Tonijnsalade - 5,5
Twee elite kroketten - 7,5

Pikante Indonesische kip - 8

op twee dikke sneeën brood

Gerookte kip met avocado - 8

Twee vega kroketten - 7,5 g
op twee dikke sneeën brood

SOEP

MAALTIJDSALADES

Tomatensoep - 5

Krokante kip salade - 12

Soep van het moment

Zomerse salade met mozzarella
en vers fruit - 12

NAAST 12-uurtjes
Vlees - 7,5
(omeletje, ham en kaas, rundvlees kroket)

Vis - 11
(omeletje, gerookte zalm en garnalenkroket)

Vega - 8 g
(omeletje, mini tosti tomaat/pesto en groentekroket)

Carpaccio salade - 12
Gerookte Noorse zalm salade - 13,5
Geitenkaas salade - 11 g
Poké Bowl met zalm - 13,5

LUNCH
KAART
tot
16:00u

TIP!

LUNCHPLATEAU
Een klein soepje, verschillende koude en warme
gerechten en een zoete verrassing!
1 persoon - 15,5
2 personen - 30

AMBACHTELIJKE BURGERS

UITSMIJTERS, TOSTI’s
& FLAMKüCHEN

“naast” burger - 6,5

Keuze uit wit of bruinbrood

Maak je burger nog lekkerder door er bacon, cheddar

Uitsmijter - 7,5

en/of een gebakken ei aan toe te voegen (0,75 per item)

XXL burger - 11,5

Uitsmijter met gebakken spekjes,
ui en champignons - 8,5

Dubbele burger met bacon, rode ui ringen, cheddar, augurk, tomaat, gebakken ei en onze geheime burger saus

Drie omeletjes - 8,5
spekjes, tomaat, ui en champignons

Groenteburger - 6,5 g
Super Tosti - 5,5
Avocadoburger - 7,5 g
Super Tosti Sunny Side Up - 6,5
Kipburger - 7,5
met bacon en cheddar kaas

Volkoren Tosti met geitenkaas,
avocado en pesto - 6,5 g
Flamküchen Serrano ham met Brie - 8
Flamküchen met gerookte zalm - 9

LUNCH
KAART
tot
16:00u

Nagerechten
Warme appeltaart met slagroom - 3
Triple chocolate cake - 4
Oreo mousse - 5
Warme wafel met slagroom - 3
(ook lekker met warme kersen +1)

Nougatine ijstaartje met caramelsaus - 3,5
Red Velvet cake - 4

