Burgers

Alle salades zijn met stokbrood & kruidenboter
€ 11,75

Rundercarpaccio, sla, tomaat, komkommer,
rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
truffelmayo ( met gamba’s + 2,00 )

€ 12,95

Gemengde salade, cajun gamba’s, mango,
gegrilde paprika, tomaat, komkommer,
avocado, cashewnoten, Caribbean-dip

Sushi rijst of sla, japanse mayo, avocado,
wakame, sojabonen, mango, wortel, bimi,
sesamzaadjes, sojasaus
Keuze uit:
€ 14,95

€ 12,95
€ 13,95

Burger bun, sla, tomaat, augurkenrelish
100 % Rundsburger, deze is standaard
Keuze uit: Kip, Cajun

Bacon Cheese Burger

€ 9,75

R & B de Luxe Burger

€ 9,85

Burger, bacon, BBQ saus, cheddar kaas
Burger, remoulade, bacon, paprika, ui,
champignons

Bali Burger

€ 9,85

Truffle Burger

€ 9,85

Rendang Burger

€ 9,85

Burger, pulled chicken, atjar, seroendeng,
satésaus

Burger, paddenstoelen, bacon, truffel-mayo,
Parmezaanse kaas
Burger, rendang, gefrituurde uitjes, bosui

€ 11,95

Gemengde salade, brie, komkommer,
gekarameliseerde appeltjes, bosui, gebakken
spekjes, pecannoot, zongedroogde tomaat,
aceto balsamico siroop

€ 12,95

Gemengde salade, Burrata, Parmaham,
tomaat, komkommer, rucola, pijnboompitjes,
zongedroogde tomatensalsa, pesto

€ 11,95

Geroosterde kip, gemengde salade, little gem,
tomaat, komkommer, chilli-mayo, ei, spekjes,
Parmezaanse kaas

Soep

Tomatensoep met balletjes
€ 4,75
Bospaddenstoelensoep met spekjes € 4,75
€ 4,95
Dagsoep

Tortilla chips met salsa, rundergehakt,
cheddar cheese, crème fraîche, guacamole
Tortilla chips, pulled chicken, rode ui,
cheddar cheese, bbq-saus, crème fraîche

€ 8,50

€ 4,10

Friet, Parmezaanse kaas, peterselie, truffel-mayo

€ 6,75

Friet, Indische stoof, gefrituurde uitjes, chilli-mayo

€ 6,50

Friet, pulled-chicken, satésaus, seroendeng, atjar
Friet, gekruide varkensreepjes, ananas,
wortel, mertsaus

€ 5,50

€ 2,50

Geserveerd met stokbrood & kruidenboter
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

€ 6,50

€ 2,75
Is of kan vegetarisch gemaakt worden

€ 4,75

€ 4,75

Focaccia, rundercarpaccio, sla, pijnboompitjes,
rucola, Parmezaanse kaas, truffelmayo

Donker desembrood, brie, Parmaham,
gekarameliseerde appel, bosui, pecannoot,
rucola, aceto balsamico siroop
€ 4,75

€ 4,75

Italiaans vloerbrood, carpaccio, Parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitjes, tomatensalsa, truffelmayo

(

+ € 0,45 ) € 4,50

Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, kaas,
mertsaus

Black bun, lauwwarme buikspek, zoetzure
komkommer, ketjap-sesamsaus
€ 4,75

Stokbrood, gekruide varkensreepjes, sla
ananas, wortel, mertsaus (extra vlees 2,50)

€ 4,75

Waldkornbolletje, geitenkaas, gerookte zalm,
pesto, spinazie, tomaat-tapenade, cashewnoten

€ 4,95

Wit tijgerbolletje, gefrituurde kip, sla,
komkommer, sriracha-mayo

€ 4,75

Naanbrood, kip tikka masala, rode ui, paprika,
bosui, kerriemayonaise

€ 4,95

Donker desembrood, verse tonijn, avocado,
hummus, rucola, cherry tomaatjes, limoen-mayo,
sesamzaadjes
Donker desembrood, gerookte zalmtartaar,
roomkaas, rode ui, rucola, kappertjes,
mosterd-dille dressing

€
€ 7,95
7,95

Focaccia, sla, rundercarpaccio, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas, rucola, truffelmayo

€ 4,95
€ 7,25

Sandwich, spekjes, sla, tomaat, kipfilet,
gebakken ei, chilli-mayo
€ 4,75

Wrap, sla, rosbief, gegrilde groente, rucola,
truffel-mayo, Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaat, pijnboompitjes
Stokbrood, Rendang (Indisch stoofvlees),
sla, bosui, gefrituurde uitjes

€ 4,75

€ 5,85

Stokbrood, gekruide varkensreepjes, sla,
ananas, wortel, mertsaus, (extra vlees 2,50)

((

++€€ 2,00
2,00 ))

€ 5,15

Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, kaas,
mertsaus

€ 9,00

Half mexikaantje en een stokbroodje met
een mexicano XXL, mayonaise, mertsaus
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Is of kan vegetarisch gemaakt worden

