SOEP

Take out

VOORGERECHTEN

Lente pokebowl • 10.50 groot 18.50

Gemarineerde tonijn, furikake rijst, mais, wakame,
edamame, komkommer, avocado-sweet chili
mayonaise

Minestronesoep • 6.25

Zachte springrolls (vegan) • 7.50

Volle tomaten-groentesoep met penne pasta

Cress, roodlof, bospeen, lente ui, zadenmix, en aioli

SANDWICHES

HOOFDGERECHTEN

Wrap teriyaki kalkoen • 9.75

Nori, radijs, coleslaw, teriyakisaus en citrusmayonaise

Club sandwich • 10.75

Gerookte zalm, kruidenroomkaas met avocado en
mierikswortel, komkommer, rode ui en sla met seasalt
chips

Italiaanse bol lamsham • 9.25

Warme balsamico, peer, salsa van tomaat en mango,
pittenmix en rucola

Indiase groentecurry • 17.50

Madras kerriesaus, crispy tofu, diverse
seizoensgroenten, linzen en gestoomde witte rijst en
naanbrood

Gegrilde Balinese vis-, kip- of
varkenshaassate • 17.25

Satesaus, huisgemaakte atjar, kroepoek en
cassavechips
Met naar keuze friet, rijst of brood

Meerzadenbol venkel-hummus • 8.25

Gegrilde groene asperges, kruidenvinaigrette en rode
ui

SALADES

Gerookte zalm & rivierkreeft • 16.50

Pruimtomaten, geroosterde paprika, dille, mini-mais
en kappertjes met een kurkuma-aiolidressing

Sticky chicken • 16.75

Wortel, mango, tauge, paprika, lente ui, sweet chili
dressing

Salade geitenkaas • 17.25

Geitenkaas gebakken in filodeeg, noten crunch,
selderij, rozijnen, rode ui, komkommer, honing en
appelcider vinaigrette

Salade vegan • 17.00

Kies een stijl uit een van bovenstaande salades als
basis, maar dan met kruidige appelcider vinaigrette en
gebakken haver (crispy oats)

DAGSPECIAL

Zie specialsbord

Angus beefburger (200 gr.) • 10.00
met friet 12.75

Zuurdesembrood, cheddar kaas, tomaat, rode ui, sla
en pittige kruidenmayonaise

Chef’s burger
Angus beef met wisselende toppings, zie specialbord

Quinoa-groenteburger • 9.00 met friet 11.75
Keuze uit een van bovenstaande toppings of vegan

NAGERECHTEN

Tres Leches cake • 8.50

Sappige cake met dulche de leche, krokante
merengue en rood fruit

SALADES

Gerookte zalm & rivierkreeft • 16.50

Pruimtomaten, geroosterde paprika, dille, mini-mais
en kappertjes met een kurkuma-ailolidressing

Sticky chicken • 16.75

Wortel, mango, tauge, paprika, lente ui, sweet chili
dressing

LUNCHKAART
SOEP
Minestronesoep • 6.25

Volle tomaten-groentesoep met penne pasta

Indiase currysoep • 6.75

Salade geitenkaas • 17.25

Geitenkaas gebakken in filodeeg, noten crunch,
selderij, rozijnen, rode ui, komkommer, honing en
appelcider vinaigrette

Salade vegan • 17.00

Kies een stijl uit een van bovenstaande salades als
basis, maar dan met kruidige appelcider vinaigrette en
gebakken haver (crispy oats)

Kip, rijst, geraspte kokos

SANDWICHES
Wrap teriyaki kalkoen • 9.75

Nori, radijs, coleslaw, teriyakisaus en citrusmayonaise

Club sandwich • 10.75

Gerookte zalm, kruidenroomkaas met avocado en
mierikswortel, komkommer, rode ui en sla met seasalt
chips

Italiaanse bol lamsham • 9.25

TRADITIONEEL

La Mer Duo • 14.25

Soep naar keuze, kleine salade naar keuze en brood
met dipper

Carpaccio • 12.25 		

met brood 14.50
Pitten en zadenmix, rucola, Parmezaan, basilicumParmezaanmayonaise

Gegrilde Balinese vis-, kip- of
varkenshaassate •17.25

Warme balsamico, peer, salsa van tomaat en mango,
pittenmix en rucola

Satesaus, huisgemaakte atjar, kroepoek en
cassavechips.
Met naar keuze friet, rijst of brood

Meerzadenbol venkel-hummus • 8.25

Angus beefburger (200 gr.) • 10.00

Gegrilde groene asperges, rode ui en
kruidenvinaigrette

Ei in ‘t pannetje • 9.75

Groene asperges, basilicum, tomaat, mozzarella, crème
fraîche en polderbrood

Ei in ‘t pannetje • 10.75

Gerookte zalm, crème fraîche en polderbrood

met friet 12.75
Zuurdesembrood, cheddar kaas, tomaat, rode ui, sla
en pittige kruidenmayonaise

Chef’s burger
Angus beef met wisselende toppings, zie specialbord

Quinoa-groenteburger • 9.00 met friet 11.75
Keuze uit een van bovenstaande toppings of vegan

VOOR DE KIDS
friet met mayonaise • compote van vers fruit •
keuze uit hamburger • pizza • kipvingers

9.50

