
Italiaanse bol        9.50
I Rosbief, parmezaanse kaas, pijnboompitten, sla & truffelmayonaise

I Gerookte zalm, huisgemaakte krabsalade, sla & een gekookt eitje

I Pastrami, augurk relish, Amerikaanse mosterd, sla & mayonaise

I Kinderboterham, bruin of wit met pindakaas, 

 hagelslag of chocopasta       3.50

Focaccia         9.50
I Lauwwarme geitenkaas, gegrilde groenten, mango chutney & sla

I Falafel met feta, komkommer, tomaat, yoghurtdressing & sla

I Pittig gehakt met komkommer, tomaat, rode ui, kaas & knoflooksaus

Uitsmijter/ omelet        7.50
I Op bruin of wit landbrood

I Met ham, kaas, bacon of rosbief

 Per topping 0.50 extra

Tosti Op bruin of wit landbrood

I Ham/ kaas met ketchup                          5.50
I Pittig gehakt met kaas & chilisaus         6.50

Lunchkaart

Poffertjes
I Met boter & poedersuiker                5.50

I Met warme kersen & slagroom       7.50

I Met  appelcompote & slagroom      7.50

I Per topping extra                                0.50

    (Caramel of chocoladesaus of slagroom)
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Gezonde start
I Kwark met vers fruit, huisgemaakte granola & honing                     6.50
I Kwarkbowl met mango of aardbei of acai of framboos 

 met vers fruit & huisgemaakte granola      8.50

Huisgemaakte soep
I Pannetje met Ann’s tomatensoep & een mini broodje kaas     5.75
I Wisselsoep

Vrolijke vleesplank      12.50
I Bourgondische kroket, huisgebraden rosbief, pastrami, 

 serranoham & wit of bruin landbrood

Vrolijke visplank   14.50
I Garnalenkroket, inktvisringen, een heerlijk stuk gerookte zalm, 

 huisgemaakte krabsalade & wit of bruin landbrood

I lif laf you plank        26.50
I Lunchplank voor 2 personen om samen te delen
 Salade, soep, pastrami, tosti ham/ kaas, gerookte zalm 

 & wit of bruin landbrood

Salade        12.50
I Babyspinazie met geitenkaas, mango, cranberries, 

 cashewnoten, mangodressing & brood

I Gemengde sla met serrano ham, meloen, 

 mozarella bolletjes, walnoten, balsamico  & brood

I Rode bieten, augurk, appel, feta, cashew noten & crackers

Twee Bourgondische kroketten
I Met bruin of wit landbrood             9.50
I Met verse friet                                 10.50

Twee garnalenkroketten
I Met bruin of wit landbrood           12.50
I Met verse friet                                 13.50

Burgers        9.50
I Classic, burger van 100% rundvlees, cheddar, augurken relish, 

 Amerikaanse mosterd, sla & gefrituurde uienringen

I The Mexican, burger van 100% rundvlees, cheddar, 

 tomatensalsa, jalapenos, sla & nacho’s

I Avocado, burger (vega), geraspte kaas, tomatensalsa, 

 sla & guacamole 

Extra topping gebakken bacon      0.50

Hotdogs          8.50
I New york, cheddar, Amerikaanse mosterd, 

 tomaten relish & gebakken uitjes

I Tex mex, cheddar, spek, guacamole, tomaten relish, 

 jalapenos & nacho’s

Portie verse friet          3.75


