SOEP
Bospeen

met roomkaas en kervel
€ 7,75

BROODJES
Deens roggebrood met avocado

met tomatensalsa, bieslook en olijfolie
€ 9,25

Geitenkaas en rode biet

met peterselie en gekarameliseerde pistaches
€ 12,75

Brioche met gerookte makreel

met zure room, komkommer en verse kruiden
€ 9,75

Rillette van zalm

met dille en citroen op zuurdesembrood
€ 13,75

Toasted BLT

met bacon, sla en tomatenchutney
€ 9,50

Kroketten

€ 9,75
• runder met mosterdmayonaise
• groenten met mierikswortelsaus
• garnalen met kruidenmayonaise (+ € 2,00)

SALADE
Seizoenssalade

mesclun, groene asperges, radijs en mosterd cress
€ 12,75

12-uurtje

Seizoenssoep met brood en salade
€ 15,50

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Het is alleen mogelijk om per pin te betalen.
Gelieve per tafel af te rekenen.

SOEP
Bospeen

met roomkaas en kervel
€ 7,75

HARTIG
Saucijzenbroodje

met ketchup of mosterd
€ 4,75

Deens roggebrood met avocado

met tomatensalsa, bieslook en olijfolie
€ 9,25

ZOET
Chocoladecake
chocolade en kumquats
€ 5,00

Meringue-citroentaartje
€ 5,00

Carrot cake
€ 5,00

Appeltaartje
€ 5,00

met slagroom (+ € 0,30)

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Het is alleen mogelijk om per pin te betalen.
Gelieve per tafel af te rekenen.

BORREL
Gerookte amandelen
€ 4,50

Groene olijven
€ 5,50

Black Angus bitterballen
met mosterd
€ 7,50

Geitenkaaskroketjes
met vijgendip
€ 9,50

Duck springrolls
met hoisinsaus
€ 9,50

Garnalenbitterballen
met kruidenmayonaise
€ 11,50

Rotterdamse oude kaas
met mosterd
€ 8,75

Venkelworst
€ 7,50

CAKES & TAARTJES
Chocoladecake
chocolade en kumquats
€ 5,00

Meringue-citroentaartje
€ 5,00

Carrot cake
€ 5,00

Appeltaartje
€ 5,00

met slagroom (+ € 0,30)

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Het is alleen mogelijk om per pin te betalen.
Gelieve per tafel af te rekenen.

VOORLIN DEN
KIDS
TOSTI KAAS
TOSTI KAAS/HAM
€ 5,00

PASTA TOMATENSAUS
€ 7,00

2 BOLLETJES IJS
(VANILLE, CHOCOLADE
EN/OF FRAMBOZEN)
€ 4,50

WARME DRANKEN
Thee

€ 3,00

Verse muntthee (+ honing)

€ 3,80

Verse gemberthee (+ honing | sinaasappel | citroen)

€ 3,80

Koffie

€ 3,00

Espresso

€ 3,00

Espresso macchiato*

€ 3,20

Dubbele espresso

€ 3,60

Cappuccino*

€ 3,60

Warme chocolademelk**

€ 3,60

Koffie verkeerd*

€ 3,80

Latte macchiato*

€ 3,80

Flat white*

€ 4,00

* havermelk: + € 0,30
** slagroom: + € 0,30

FRISDRANKEN
Coca-Cola | Coca-Cola Zero
Fanta | Sprite | cassis
Tonic | bitter lemon | ginger ale
Lipton Ice Tea Lemon | Green Ice Tea
Appelsap | tomatensap
Verse jus d’orange
Melk | karnemelk
Karnejus
Fristi | Chocomel
Marie-Stella-Maris (25cl plat | bruisend)
Marie-Stella-Maris (75cl plat | bruisend)

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Het is alleen mogelijk om per pin te betalen.
Gelieve per tafel af te rekenen.

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,80
€ 3,90
€ 2,60
€ 3,40
€ 3,20
€ 3,00
€ 6,25

BIEREN

€

Heineken

3,20

Heineken 0.0%

3,20

Amstel Radler

3,20

Vedett Extra White

5,25

Birra Moretti

5,25

La Trappe Tripel

5,50

WIJNEN
Vraag naar ons aanbod rood, wit en rosé

€

Per glas

5,00

Per fles

24,50

MOUSSEREND
Prosecco, Girasole, Veneto, Italië

€

Per glas

7,00

Per fles

33,00

COCKTAILS
Hendricks Gin en tonic

€ 10,50

Lillet Rosé en tonic

€ 10,50

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
Het is alleen mogelijk om per pin te betalen.
Gelieve per tafel af te rekenen.

