
‘t zal’m zijn *  € 6,95
Vloergebakken brood met sla, komkommer, 
pulled zalm, avocado-mousse en roomkaas

pulled chicken wrap *   € 6,85
Wrap gevuld met sla, Oosterse pulled 
chicken, gebakken uitjes, augurk, 
kaas, satésaus en kroepoek

c.b.o. sandwich * € 6,50
Vloergebakken broodje met sla, komkommer, 
crispy Chicken, Bacon, Onionrings en baconnaise 

@Lunch *  € 6,50
Focaccia, sla, runder-carpaccio, Parmezaanse 
kaas, rucola, pijnboompitjes, spekjes, 
truffel-mayo

Broodje Mert *  € 4,60
Stokbrood, sla, gekruide varkensreepjes,
ananas, wortel en mert-saus (extra vlees + €1,75)

Mama Sandwich *   (kaas ipv tonijn) € 6,50
Scandinavische sandwich, sla, tonijn, komkommer,
tomaat, ui, augurk, paprika, pesto-mayo

Philly cheese steak *     € 7,85
Bruine bol met rucola, komkommer, biefreepjes, 
gekarameliseerde ui, zoete paprika, 
cheddar-kaas, sesamzaadjes en chili-mayo

voortruffelijke geit *  € 7,25
Bruine bol met rucola, Fenegriek geitenkaas, 
spekjes, paddenstoelen en truffel-honing

Brie & More *  € 6,50
Boerenlandbrood, gesmolten brie, champignons, 
ui en spek

Mexikaantje *  € 4,50
Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, 
kaas en mert-saus

kan ook vegetarisch 
gemaakt worden

Heeft u een voedselallergie? 
Laat het ons weten!

Kunt u niet kiezen??? 
Kies 2 broodjes met een * : € 7,95

Met soepje: € 8,95

Mix & Match: keuze uit: 
real beef burger

kip burger
veggie burger

Onze burgers worden belegd met 
sla, tomaat, komkommer en augurk

Schnitzel (varken)
Keuze uit: champignon-saus/
peper-saus/saté-saus   200 gr € 12,50

Schnitzel & More  200 gr € 14,00
Gesmolten brie/ champignons/spek/ui

Kipspies   200 gr € 12,95
Saté-saus/kroepoek/gebakken uitjes

Varkenshaas  175 gr € 12,95
Naar keuze: champignon-saus/
peper-saus/saté-saus

Pork & More  € 14,00
Brie/champignons/spek/ui

Spare Ribs € 13,50
Zoet of pittig

vis-combi € 13,50
Gamba-spies met zalm en 
cocktail-saus

Tomatensoep  € 4,30
Dagsoep  € 4,30

TapasZie onze kaart op tafel

Al onze hoofdgerechten worden 
geserveerd met salade, en een keuze 
uit friet, twisters of aardappel-kroketjes

Onze Hot-Dogs worden belegd met 
sla, tomaat, komkommer en augurk

memphis bbq dog € 6,95
Hot-Dog met bacon, creamy cheddar-
cheese, gefrituurde uitjes en bbq-saus

crazy mexican dog € 6,95
Hot-Dog met guacamole, salsa, nacho's, 
creamy cheddar-cheese en crème fraîche

Met stokbrood en kruidenboter.
Wilt u friet i.p.v. stokbrood: € 1,25

lekkern'ei burger  € 7,95
Burger met gebakken uitjes, champignons, 
spiegelei en baconnaise

easy cheesy Burger  € 7,85
Burger met bacon, gefrituurde ui-ringen,
creamy cheddar-cheese en bbq-saus

holy guacamoly burger  € 7,95
Burger met Holy-Guacamoly-saus, creamy 
cheddar-cheese en 'n Jalapeño popper on top

truffel Burger  € 7,95
Burger met Old-Amsterdam, champignons, 
bacon en truffel-mayo 

brielicious burger  € 8,25
Burger met gesmolten brie, spek, ui en 
champignons

real american big Burger  € 7,50
Burger met gebakken ui, bacon, cheddar-cream-
saus en echte Amerikaanse burger-saus
Met een dubbele burger € 10,75

Puntzak friet, twisters of aardappelkroketjes: € 2,35 
Kleine salade : € 2,75

Qinky quinoa € 9,95
Salade met krokante kip, quinoa, 
mango, zongedroogde tomaat, komkom-
mer, zoete paprika en chili-dressing

poké-bowl zalm € 11,95
Poké salade met gerookte zalm, 
sushi, avocado-mousse, scampi's, rijst, 
komkommerslierten, soja-bonen, zwarte 
sesamzaadjes en soja-saus

shepherd salad € 10,95
Sla, rucola, krokante geitenkaas-kroketjes, 
paddenstoelen, geitenkaas-crumbles, 
pecannoten, komkommer, tomaat en 
honing-truffel-dressing

Salade @Lunch € 9,95
Sla, runder-carpaccio, pijnboompitjes, 
spekjes, rucola, Parmezaanse kaas, 
truffel-mayo

TUNa twist     (kaas ipv tonijn) € 9,95
Sla, pasta, tonijn, komkommer, tomaat,
ui, augurk, paprika, pesto-mayo

beef noodle salade € 11,95
Sla, runderreepjes uit de wok, noodles, 
paprika, shitake, ui, paksoi, cashwew-
noten, sesam-zaadjes, komkommer, 
tomaat en 'n ketjap-sesamdressing

Carpaccio & More € 11,95
Sla, runder-carpaccio, gamba’s, truffel-
mayo, spekjes, geroosterde pitjes, 
Parmezaanse kaas


