Groot

Normaal

KOFFIESPECIALS

2,90

2,50

White delight

Koffie verkeerd • Espresso 2,90

2,50

Koffie • witte chocoladesiroop • slagroom • witte

Koffie • Cappuccino
Latte Macchiato

3,90

chocolade topping

3,50

Cafeïnevrij

2,60

Dark devil

Espresso shot

1,00

Dubbele espresso • pure chocolade
slagroom • pure chocolade topping

Verse muntthee met honing 3,60
Thee Diverse smaken

2,50

Smooth caramel

Warme Chocomel

2,80

Cappuccino • caramelsiroop • slagroom

Met slagroom

3,30

caramel topping

Warme melk

1,90

Hasty hazelnut
Cappuccino • hazelnootsiroop • slagroom

Chocomoussegebak

2,80

Seizoensspecial

Cheesecake met caramelsaus

2,80

dubbele espresso • cocossiroop

Bosvruchtengebak

2,80

slagroom • kokoschocoladedip

Appelgebak

2,80

Shotje siroop

Carrotcake

2,90

Slagroom

0,70

Gevulde koek

1,90

Koek van de dag

2,40

Saucijzenbroodje Royale

2,95

Dorstlessers

Groot Normaal Klein

Koffiekaart

0,90
• 10 x grote koffie •

cappuccino • thee • dubbele espresso

UW VOORDEEL 8,00
Alcoholische dranken • vanaf 16.00 uur

Melk, karnemelk

2,80

1,70

1,00

Flesje Heineken Pils

3,00

Verse jus d’orange

4,60

3,80

2,40

Flesje Palm

3,50

Smoothies

3,80

Flesje seizoensbier

3,50

Frisdranken fles 0,2l

2,50

Flesje Amstel Radler 2.,0

3,20

Flesje Amstel Radler 0,0

3,20

Maltbier Heineken 0,0

3,00

Coca Cola • Coca Cola light • Chaudfontaine blauw of rood
Fanta Cassis • Sprite • Tonic • Bitter lemon • Appelsap
Tomatensap • Rivella • Crystal clear

Chaudfontaine Fles 0,5l blauw of rood

2,95

Lipton ice tea sparkling lemon of green tea 2,60
Chocomel of Fristi

2,60

De ranja’s van Hooghoudt

1,50

WIJNEN

glas 3,70

Witte wijn, Verdejo-Sauvignon Blanc
Rode wijn, Tempranillo
Wij schenken geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar • wij kunnen
vragen om uw legitimatie

Maisbol makreeltartaar

8,50

Augurk • peterselie • groene asperges

Zacht broodje pulled chicken

vleugje sambal

Open sandwich gezond

7,50

7,75

Koreaanse salade • hoisin saus.

Bruin desembrood geitenkaas

7,50

Witte boerentosti ham • kaas

3,95

Bruine tosti brie

5,50

Focaccia Hawaï

6,25

Ham • kaas • Italiaanse kruiden • ananas

5,50

Sla • Groninger mosterd

Boerenbol filet americain

caesar dressing

Peperoni • rauwe ham

Rode biet hummus • rucola

Bruine bonk oude kaas

7,95

Parmezaanse kaas • romeinse sla

Zoals u hem wel kent

Bapao broodje pekingeend

Warme broodjes

salade • mangochutney

2 Scharrelkroketten met brood
7,50

‘’ei en ui’’

7,50

2 rundvleeskroketten van 100%
scharrelvlees • witbrood • salade
(dikke frieten i.p.v. brood 1,00 extra)

Broodje van de week

6,00

Een wisselend broodje

Gehaktbal

6,75

100% Frans Limousin rundvlees • witbrood • salade

Zacht broodje kaas of ham

3,50

Zacht broodje makreeltartaar

5,00

Saucijzenbroodje Royale

2,95

(dikke frieten i.p.v. brood 1,00 extra)

Uitsmijters worden standaard dubbel gebakken
Boerenbruin brood • verse uitloop eieren
Rauwe ham • groene asperges

8,50

Oude kaas• bacon

7,75

Romige tomatensoep

Ham • kaas

7,50

Soep van de dag

Extra kaas

0,50

Soep •

brood • kruidenboter

5,00

Liever wit brood? Geef dit aan bij de bediening

Shared Lunch (vanaf 2 personen)
Plank om te delen, bestaande uit een greep
van lekkere lunchgerechten van de kaart

11,25 p.p.

Deze gerechten worden geserveerd met

biologisch rustiek desembrood

Hoofdgerechten

15,00

Maaltijd salade

12,50

Brood • kruidenboter
Rendang met bonenrijst • cashewnoot • koriander

Rode Quinoa • cranberry • rode biet hummus

Marokaanse kip tajine schotel

Geitenkaas • bacon • groene asperges •

Aardappel • tomaat • wortel • ui

vijgenchutney

Gewokte noodles • (kan ook vega)

Oosterse salade • peking eend • wakamé

gamba’s • groenten • Oostersesaus
Runder burger met bacon
Gegrilde paprika • tomaat • cheddarkaas
tomatenmayonaise • friet

Vega aspergeburger
Gegrilde paprika • tomaat • cheddarkaas
tomatenmayonaise • friet
De volgende gerechten serveren wij met gebakken
aardappelen en een bakje salade

Scholfilet met een kruidenkorst en venkel jus
Gebakken varkensoester met Stroganoff saus

Kopje soep bij een hoofdgerecht
(zonder brood)

Gebakken brie

voor 2,00

Kokos • sesam • compote van amarena kersen

Weekgerecht

Voor bij de borrel
13,50

Oude kaastengels met chili saus

6,50

Dit gerecht wisselt afhankelijk van de inspiratie en de

Gemengd bittergarnituur

6,50

ingrediënten die de chef heeft

Bitterballen met mosterd mayo

5,00

