LU N C H
SOEPEN

WARME GERECHTEN

(Geserveerd met een mandje rustiek brood en kruiden boter)

Pomodori tomatensoep 				

7,50
met tapenade van zongedroogde tomaat en basilicum 			
Pompoensoep 			

7,95

Soep van de dag 			

7,95

met kokos, gember en koriander

(Broodjes: keuze uit rustiek wit of waldkorn)

met taggiasche olijvenpuree,
tomatensalsa en basilicumolie

9,75

Runder carpaccio				

10,50

Geitenkaas				

9,75

Gerookte makreelfilet 			

10,50

met truffelmayonaise, kappertjes,
rucola en pijnboompitten

gegratineerd met honing en walnoten

met gemarineerde komkommer, edamame bonen
en citroen-kervel mayonaise

(Salades worden geserveerd met een mandje rustiek brood en kruiden boter)

met taggiasche olijvenpuree,
tomatensalsa en basilicumolie

15,50

Geitenkaas				

15,50

Gerookte makreelfilet 			

17,50

met gemarineerde komkommer, edamame bonen
en citroen-kervel mayonaise

Twee Volendamse garnalenkroketten 			
13,75
met brood, salade en citroen mayonaise
			
12 uurtje					

13,75

Hotdog ‘De Zakkendrager’ 				

13,50

een jalapeño-kaas hotdog met zuurkool, krokant gebakken ui,
tomatensalsa en mosterdmayonaise
met frites 						

15,50

Saté van kippendijen 			

19,75

Frittata van geroosterde ui, zoete aardappel en Gruyère

18,95

Doradefilet

21,50

met gewokte taugé, atjar, kroepoek en satésaus
met een groene salade, walnoten en gepekelde rode ui

met chorizo, Cannellini bonen en ratatouille van
geroosterde mediterrane groenten 			

Frites 			

4,25

Groene salade			

3,75

met mosterd vinaigrette			

17,50

gegratineerd met honing en walnoten

12,50

met brood, salade en mosterd

met truffelmayonaise

Runder carpaccio				
met truffelmayonaise, kappertjes,
rucola en pijnboompitten

Twee rundvleeskroketten 				

VOOR ER BIJ

SALADES
Mozzarella caprese			

10,75

3 eieren met keuze uit ham, kaas en tomaat

met een keuze uit melk/karnemelk/jus d’orange,
rustiek wit/volkorenbrood
rundvleeskroket, filet americain, eiersalade, pomodori soepje

BROODJES
Mozzarella caprese			

Uitsmijter			

DESSERTS
Cheesecake				
8,25
met warme bessencompote en vanille-ijs 				
Mandarijnen-crème brûlée 				

8,25

Appeltaart					

4,95

Koffie of thee naar keuze				

5,75

Kaastengels 				

7,50

Loempiaatjes 				

7,50

Bittergarnituur 				

18,95

met een gesuikerde amandel filo cigarello
met slagroom
met bonbons

VOOR BIJ DE BORREL
Gerookte amandelen 			
Gemarineerde olijven 			
Bitterballen 				

3,95
3,95
7,50

Vlammetjes 				

7,50

8 stuks met mosterd

8 stuks met vlammensaus

8 stuks met chilisaus
8 stuks met chilisaus

24 stuks: bitterballen, vlammetjes, kaastengels, loempiaatjes
met mosterd, chilisaus en mayonaise

