
lunch

Soep van de dag  
Huisgemaakte soep geserveerd
met brood en boter

Pistolet mee in de baan ham of kaas  
Broodje gezond  
Broodje kaas  
Broodje ham  
Broodje  ham & kaas 
Broodje  huisgemaakte tonijnsalade  
Broodje  carpaccio 
Broodje pulled pork
Landbrood met 2 kroketten en mosterd 
Tosti kaas (met augurkjes en ketchup) 
Tosti ham & kaas (met augurkjes en ketchup) 
Uitsmijter ham, kaas en/of spek op landbrood  

Salade huisgemaakte tonijnsalade 
Groene salade met komkommer, tomaat
en huisgemaakte tonijnsalade 

Salade geitenkaas 
Groene salade met tomaat, geitenkaas,
honing en notenmix

Pizza margherita (tomaat & mozzarella)
Pizza bbq pork (tomaat, pulled pork, zoet zure
ui  & bbq saus)

Frietjes met truffelmayonaise 

€ 6,50

€ 2,75
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 4,50
€ 4,75
€ 7,25

€ 11,50

€ 11,25

€  7,95
€  9,95

€ 3,50

soep

broodjes

salades

PIZZA

extra

Keuze uit witte of bruine bol



diner

Soep van de dag
Huisgemaakte soep geserveerd met brood en boter

Carpaccio 
Geserveerd met sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayo

Gamba’s in knoflookboter  

Salade 
Groene salade met komkommer, tomaten en een balsamico dressing

Entrecote (190 gram) 
Geserveerd met aardappels en groenten en een rode wijn saus

Snoekbaars 
Geserveerd met aardappels en groenten en een witte wijn saus

Kipsaté 
Kippendij saté geserveerd met sla, friet, satésaus en kroepoek

Broodje hamburger
Geserveerd met truffelmayo, zoetzure ui, friet & sla

Frietjes met truffelmayo

 
Pizza margherita (tomaat & mozzarella)
Pizza bbq pork (tomaat, pulled pork, zoet zure ui  & bbq saus)

Chocolade lava cake  
Geserveerd met vanille ijs

Dame blanche

Kaasplank  
4 verschillende soorten kaas geserveerd met notenbrood

€ 6,50

€ 7,50

 
€ 8,50

€ 6,50
 

€ 18,50
 

€ 17,50

€ 15,50

€ 13,50

€   3,50

 

€   7,95
€   9,95

€  6,50

€  6,50 

€  7,50

voorgerechten

hoofdgerechten

dessert

pizza


