wraps &
sandwiches

voorgerechten

ecial
sp
g
in
h
et
m
so
h
it
w
t
r
S ta

r
Verkrijgba ar tot 17:00 uu

WRAP PULLED CHICKEN

BREEKBROOD

Vers gebakken brood met Colijndip en kruidenboter

10,50
13,00

RUNDVLEESKROKETTEN

6,00 /

12,50
13,50

Pestomayonaise, pittenmix, zongedroogde tomaten,
parmezaanse kaas, rucola en knoflookcroutons

9,00

6,00 / 9,50

1 of 2 kroketten met brood, mosterd en roomboter

salades

Heal th y & Fresh

GEZONDE SALADE

VERSE FRIET

				

C O L E S L A W 						 4 , 0 0
Frisse coleslaw met peterselie

kids gerechten
Tot 1 2 ja ar

BURGERMEESTER
17,50
17,50

(RUNDVLEESBURGER)

KIDS KIPNUGGETS

9,75

Kipnuggets met friet, tomaat, komkommer, appelmoes en mayonaise

MAC&CHEESE

9,75

18,50

desserts

18,50

C H E E S E C A K E 		 5 , 5 0
B R O W N I E 		 5 , 5 0

21,50

Perfect gegaarde ribs, zowel zoet als pittig, geserveerd met
knoflooksaus, Colijndip en friet

KALFS SPARERIBS

9,75

Sparerib met friet, tomaat, komkommer, appelmoes en mayonaise

Macaroni met kaassaus, bacon, peterselie, gepoft tomaatje en rucola

200 gr huisgemaakte burger, brioche bol met little gem, tomaat,
augurk, cheddar, bacon, gebakken ui, Colijn dip en friet

SPARERIBS

9,75

Kipsaté met friet, tomaat, komkommer, appelmoes en mayonaise

hoofdgerechten
á la Car te

4,00

Krokante friet met mayonaise

KIDS SATÉ

Saté van kippendijen met Indonesische satésaus, zoetzuur,
cassave, seroendeng, bosui en friet

Gemengde little gem salade, kipfilet, bacon, parmezaanse kaas,
caesardressing, zuurdesem croutons en een gepocheerd eitje

SALADE GEROOKTE ZALM

13,50

KIPSATÉ/ZOET OF PITTIG

Gemengde salade met tomatenhummus, falafel, geroosterde pompoen,
feta, zuurdesem croutons, granaatappelpitjes en yoghurtdressing

CAESAR ‘DE KLASSIEKER’

CARPACCIO

Voor de extra trek

KIDS SPARERIBS

1 of 2 kroketten met brood, mosterd en roomboter

VEGA-KROKETTEN

13,50

Tomaat, mozzarella, pesto, gedroogde tomaat en vers gebakken brood

Getoast brood, gebakken ei met bacon, kiprollade met Colijndip
en oude kaas met tuinkers

13,50

In knoflookolie gegaarde gamba’s met groenten, rode peper,
rozemarijn en vers gebakken brood

CAPRESE

Gerookte zalm, mosterd, dille, venkel, groene appel en
bieslookroomkaas

CLUB CLASSIC

8,50

KNOFLOOKGAMBA’S

Pestomayonaise, pittenmix, sud’sol, parmezaanse kaas, rucola
en knoflookcroutons

Z A L M S A L A D E VAN GEROOKTE ZALM

UIENSOEP
Rijk gevulde uiensoep geserveerd met vers gebakken brood

Pulled chicken, sriracha mayonaise, little gem, zoetzure komkommer,
tomaat en rode ui

CARPACCIO DE LUXE

5,50

bijgerechten

C I T R O E N T A A R T 		 5 , 5 0

26,50

Langzaam gegaarde kalfsribs met zoete lak, BBQ-saus en friet

17,50

Gemengde salade met gerookte zalm, mosterd, dille, venkel,
groene appel, zoetzure komkommer, appel en avocado vinaigrette

Alle salades geserveerd met versgebakken brood

VEGAN BURGER

18,50

Vegan bol met little gem, tomaat, augurk, cheddar, krokante ui,
smokey burgersaus en friet

TOURNEDOS

29,50

180 gram tournedos met seizoensgroenten, roseval
aardappels en pepersaus

VISPOTJE

23,50

Stoofpotje met kabeljauw, zalm, garnalen, courgette, venkel,
aardappel en vers gebakken brood

TRUFFEL RISOTTO

22,50

Vegetarische risotto met paddenstoelen, truffel, parmezaan,
rucola, gepoft tomaatje en een gepocheerd eitje
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn.
Heeft u een vraag over de samenstelling van een product?
Wij helpen u graag.

TAGLIATELLE MET GAMBA’S
In knoflook gebakken gamba’s, tagliatelle, paprika, courgette,
prei, Spaanse peper

21,50

*Afgelopen tijd hebben wij enorm veel kennis opgedaan
met betrekking tot het bezorgen van gerechten.
Het kan voorkomen dat een gerecht niet 100 procent
identiek is aan het gerecht in het restaurant. Bij
sommige gerechten zijn andere technieken
c.q. ingrediënten nodig om tot een
optimaal bezorgresultaat te komen.

