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Italiaanse bol
Huisgemaakte bal gehakt met pindasaus 8.50

Gezond met ham, kaas, tomaat, 

komkommer & een gekookt eitje   8.50

Huisgebraden rosbief, rucola, parmezaanse 

kaas pijnboompitjes & truffelmayonaise     9.50

Gerookte zalm, huisgemaakte krabsalade 

& een gekookt eitje    9.50

Burgers   9.50
The Classic, burger van 100% rundvlees, 

cheddarkaas, tomatensalsa, pickle relish,

American mustard, sla, tomaat & 

gefrituurde uienringen

The Mexican, burger van 100% rundvlees, 

cheddar kaas, sla, guacamole, jalapenos, 

tomatensalsa & nacho’s 

Avocado burger, cheddar kaas, sla, 

tomaat, rode ui & tomatensalsa

Hotdog   7.50
New York, cheddar kaas, 

American mustard, tomatensalsa  & gebakken uitjes                      

Bacon & cheese, cheddar kaas, bacon & chilisaus

Portie frietjes     3.50
met mayonaise

Voor de kids  
Ook voor alle niet kids met lekkere trek

Poffertjes met (regenboog) poedersuiker 5.50
Broodje aap met jam, pindakaas, 

chocopasta of hagelslag   4.50

Lunchkaart



Gezonde start
Yoghurt met vers fruit 

en huisgemaakte granola       6.50

Acai bowl met vers fruit 

en huisgemaakte granola     7.50

Mango bowl met vers fruit 

en huisgemaakte granola     7.50

Aardbeien bowl met vers fruit 

en huisgemaakte granola   7.50

Bananenbrood       2.00

Huisgemaakte soep
Tomatensoep volgens Ann’s recept met 

minibroodje kaas en een soepstengel   5.50

Wisselsoep

Lunch
Twee Bourgondische kroketten

Met dik gesneden landbrood, bruin of wit 8.50
Met frietjes            9.50  
                                                                                                                
Twee garnalenkroketten       
Met dik gesneden landbrood, bruin of wit 12.50
Met frietjes           13.50

Vrolijke vlees plank                                                                                                                      
Bourgondische kroket, huisgebraden rosbief,

dik gesneden landbrood, tapenade & 

Ann’s tomatensoep     11.50

Vrolijke vis plank                                                                                                                        
Heerlijk stuk gerookte zalm, garnalenkroket, 

huisgemaakte tonijnsalade, dik gesneden 

landbrood & tapenade    13.50

Focaccia     9.50
Lauwwarme geitenkaas, gegrilde groente, 

mango chutney & rucola

Gebakken kipfilet, guacamole, mais, rode ui, 

tomaat & rucola

Serranoham, kaas, olijven, zongedroogde tomaatjes, 

rode pesto & rucola

Uitsmijter     6.50
Van drie eieren op dik gesneden landbrood,

bruin of wit

Met ham, kaas, spek of rosbief 

per topping 0,50 extra

Omelet      6.50
Van drie eieren op dik gesneden landbrood, 

bruin of wit

Met ham, kaas, spek of rosbief 

per topping 0,50 extra

Tosti              5.50
Op dik gesneden landbrood, bruin of wit

met ham & kaas en een bakje ketchup

Salades            11.50
Geserveerd met dik gesneden landbrood, 

bruin of wit

Couscoussalade met falafel en een frisse yoghurt 

munt dressing

Griekse salade met feta, rode ui, olijven, 

zongedroogde tomaten & pijnboompitjes

Huisgebraden rosbief, gegrilde paprika, rode ui, 

parmezaanse kaas, walnoten & pestodressing


