speciale koffies

SOEPEN

salt y caram e l lat t e
latte machiatto met gezouten caramelsiroop

3.90

mo ccachin o
cappuccino met opgeschuimde chocolademelk

2.70

nut t y cap p u ccino
cappuccino met opgeschuimde melk
en hazelnootsiroop
S EIZO E N SKO F F IE
WISSELENDE KOFFIE VAN HET SEIZOEN

3.

20

-

sappen&smoothies

bi sque
SOEP VAN kreeft met venkel

10.00

soep van de dag
wisselende soep

dagprijs

10.50

H UMMUS
SANDWICH MET hummus, gegrilde paprika,
geitenkaas en rucola

9.50

7.50
gezond
SANDWICH MET beenham, kaas, sla, komkommer,
tomaat en ei

3.90

MANGO & PA PAYA
MANGO, PAPAYA, WORTEL, GEMBER EN APPEL

3.90

roerei
gebakken croissant met roerei en spek

l im o n ade
in de smaken grapefruit-chili of lemon-rose

2.

00

6.50

9.50

kiwi& SP IN AZIE
KIWI, SPINAZIE, MANGO, LIMOEN EN HENNEPZAAD

2.30

3-gangen lunc h (v/h/n)
36.00
+kof f ie/th ee
laat je verrassen door heerlijke creaties
van onze kok(s) en sluit af met een heerlijke
kop koffie of thee van blanche dael

ei & beenha m
toast met gepocheerd ei, beenham
en holandaisesaus
ei & za lm
gepocheerd ei met gerookte zalm
en hollandaisesaus

appeve n sap p e n
in de smaken appel(troebel), appel-kers of
appel-peer

TOSTI A LA PONT
6.50
oerbrood met beenhAM, 2 kazen (jong belegen
en cheddar), EN HUISGEMAAKTE TOMATENCHUTNEY

9.50

3.

3.

verrassingslunch

ei & avoca do
toast met gepocheerd ei, guacemole
en holandaisesaus

8.50
C LUBSANDWIC H
SANDWICH MET GEPOFTE CHERRYTOMAAT, KIP, SPEK,
SLA EN GEROOSTERDE PAPRIKAMAYO
prac h tige boterh am kaas
TRAMmeZINI MET KAAS, BASILICUMMAYO EN SLA

90

00

(MEERGRANEN OF WIT)

BEENH AM
SANDWICHT MET BEENHAM, MOSTERDCREME
EN RUCOLA

eiergerecht

bosbes& aardb e i
bosbes, aardbei, ananas, appel en peer

v ers sin aasap p e lsa p

broodjes

klein gerechtje
Carpacci o
carpaccio van rund met tijm, peper, rucola,
Parmezaanse kaas en citroen

9.50

st eak tarta ar
geroosterde brioche met steak tartaar en
huisgemaakte piccalilly

8.50

gerookte zalm
SANDWICH MET gerookte zalm en guacemole

6.00

7.50

8.50

salade
c aesar salade
9.00
salade met kip, ei, ansjovis, ui, parmezaanse
kaas en croutons

zoetigheid
blueberry panc akes
pannekoeken met blauwe bes
en slagroom

6.50

2.50
c roissantje
roomboter croissant per stuk met keuze uit:
- nutella
- jam
- hagelslag

