menukaart

SANDWICHES
Bánh mì
Vietnamese baguette met ingelegde groenten

€ 8,75

Croquette
Woudkorn met 2 kroketten en Zwolse mosterd

€ 8,50

Pulled zalm
Met venkel en een spread van sriracha, limoen en knoflook

€ 9,50

Serranoham
€ 9,25
Met een spread van geroosterde knolselderij, zongedroogde tomaatjes,
abdijkaas en verse walnotenpesto
Pastrami
Met dragonmayonaise en een Amsterdamse uienrelish

€ 9,50

Oesterzwamshoarma
Met Turks brood, verse salade en knoflook-yoghurtsaus

€ 8,75

Burrata
Rucola, tomaat en Grana Padano

€ 9,75

ONTBIJT

Plankje met granola, hangop en diverse toppings
zoals chiazaad, kokosrasp en noten

€ 8,50

starters
Garnalenkroketjes met chillimayonaise 5 stuks

€ 8,50

Tonijncarpaccio met gefermenteerde knoflookmayonaise

€ 11,50

Soep van de dag

€ 7,75

WARM
Fritatta met bladspinazie, paddenstoelen
pecorino en pasta

€ 13,25

Frietje rendang met zoetzure saus

€ 14,50

Burger (wekelijks wisselend)

€ 13,50

Marokkaanse boekweitsalade met kikkererwten, feta,
wortel, gerookte amandelen en gedroogde abrikozen

€ 10,50

Groene pesto
Spinazie, avocado en vegan kaas

€ 7,75

Raclette
Geroosterde venkel en knolselderij

€ 7,25

Brie
Spread van vijgen, rucola en walnoot

€ 7,50

Kip tandoori
Jonge kaas, ui, geroosterde puntpaprika en yoghurtdip

€ 7,75

‘Nduja
Smeerbare Italiaanse salami, cheddar en rode ui

€ 8,00

Orzo met een dressing van saffraan, jonge bladspinazie,
linzen, ui en walnoten

€ 10,25

Gochujang
Buikspek, jonge kaas, kimchi en gochujang

€ 8,25

Gemarineerde kip met veldsla, ingelegde komkommer
en radijs, garlic sesam en Oosterse dressing

€ 11,25

Kids
Kaas/hamkaas, snack groenten

€ 5,75

*Onze tosti’s kunnen ook glutenvrij geserveerd worden.

Heeft u dieetwensen of allergieën? Vraag ons naar de mogelijkheden.

...

ONZE SANDWICHES EN TOSTI´S WORDEN
GESERVEERD OP BOEREN BRUINBROOD

Bitterballen 6st/9st
Veganistische bitterballen 6st/9st
Bittergarnituur 10st
Broodfrites met dips
Olijven
Tafelgarnituur
Olijven, groetechips en nootjes
Kaasplank
Borrelarrangement (p.p.)
Kaas, worst, zuren en een bitterbal

Onze selectie aan gebak
€ 3,95
Ons gebak wordt verzorgd door de maatschappelijke en sociale bakkerij de
Verwennerij. Kijk voor het wisselende aanbod in onze taartvitrine!
Piece of Freek
€ 4,50
Misschien wel de lekkerste wortel-notentaart. Met bovendien een
mooi verhaal
Slagroom
€ 0,50

...

€ 6,25/9,25
€ 6,50/9,25
€ 9,25
€ 4,75
€ 4,00
€ 4,00

BESTEL VOOR AANVANG VAN DE VOORSTELLING UW

€ 9,25
€ 4,75

4,75 p.p.

