Vraag de bediening naar
de allergie-informatie
met rinse appelstroop

HOLLANDSE GEITENKAAS
€

4,50

€

7,00

€

8,50

€

8,50

€

7,50

met pittige zoetzure groenten

SURINAAMSE POM (MET KIP)
met zoetzure groenten

OOSTERS GEKRUID BUIKSPEK
QUESADILLAS
TOSTI

OPTIONEEL
8,00

€

9,50
CROISSANT MET JAM

€

2,75

BIOLOGISCHE YOGHURT

€

4,50

CHOCOLADE BROWNIE

€

3,50

STICKY TOFFEE
BANANA CAKE

€

2,75

APPELTAART

€

3,75

CARROT CAKE

€

3,75

twee stuks

8,50

met Emmenthaler crème, ham,
kaas en ketchup (ook te bestellen zonder
ham)

met huisgemaakt granola

€

BIOLOGISCHE YOGHURT

€

CROISSANT MET JAM

2,75
4,50

met huisgemaakte granola

€

CROQUE MONSIEUR
OPTIONEEL

3,50

6,50

met Emmenthaler crème, ham,
kaas en ketchup (ook te bestellen zonder
ham)

€

INDONESISCHE PINDASOEP

€

AFRIKAANSE
AARDAPPELSOEP

6,50

€

BROODJE LEKKER

3,50

met chocopasta, pindakaas,
hagelslag en vlokken

6,50
KINDERTOSTI

met kip

€
€

CHOCOLADE BROWNIE

8,50

OPTIONEEL

€

3,50

met kaas of ham/kaas

KALFSKROKETTEN
€ 11,50

POKÉ BOWL

twee stuks

2,75

6,50

6,50

€

€

€

STICKY TOFFEE
BANANA CAKE

INDONESISCHE PINDASOEP

CROQUE MONSIEUR
OPTIONEEL

3,75

10,00
12,50

€ 12,50

met cream cheese bieslook en verse
avocado

BAGEL ZALM
OESTERZWAMKROKETTEN
VAN GRO
11,50
6,50

€

€
€

kaas of ham/kaas en
ketchup of chilimayonaise

HAMBURGER
4,25

met huisgerookte zalm, rijst, bosuitjes,
sla, sesamzaad, edamame boontjes,
wakame en citrusdressing

€

met kip

€

APPELTAART

met een groene salade
+ extra QUICHE + € 3,00

2 CHAMPIGNON QUICHES

wrap met kaas, aardappel, spinazie en
crème fraîche

zeewierburger met sla, tomaat, vegan
mayo en koolsalade

DUTCH WEED BURGER
4,50
4,00

POKÉ BOWL

3,50

AFRIKAANSE
AARDAPPELSOEP

OESTERZWAMKROKETTEN
VAN GRO

€

8,00

Met huisgerookte zalm, rijst, bosuitjes,
sla, sesamzaad, edamame boontjes,
wakame en citrusdressing

9,50

BAGEL ZALM

€

POFFERTJES

4,50

met poedersuiker

4,25

€ 10,50

TEMPEH BOWL

4,50

OPTIONEEL

kaas of ham/kaas en
ketchup of chilimayonaise

€

BROODJE
OESTERZWAMKROKET

gemarineerde tempeh, rijstnoedels, sla,
avocado, mango en wortel

met cream cheese bieslook en verse
avocado

€
TOSTI

€

BROODJE KROKET
biologisch volkorenbrood met een kroket

met honing-mosterdsaus

€
3,75

5,00

1 CHAMPIGNON QUICHE
€

10,50

€

met honing-mosterdsaus

€
€

€
€

3,50

€

€

met sla, tomaat , bacon
en avocado crème

€

€

biologisch volkorenbrood met een
oesterzwamkroket

BROODJE
OESTERZWAMKROKET
OPTIONEEL

€

CARROT CAKE

DE HELE DAG VERKRIJGBAAR

Vraag de bediening naar
de allergie-informatie

Gerechten van de kinderkaart
zijn uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar
Vraag de bediening naar
allergie informatie
met groene salade
keuze uit soep van de lunchkaart

KINDERSOEPJE

TEMPEH BOWL
gemarineerde tempeh, rijstnoedels,
sla, avocado, mango en wortel

biologisch volkorenbrood met een kroket

BROODJE KROKET

4,50

met poedersuiker

POFFERTJES

KALFSKROKETTEN
met kaas of ham/kaas

KINDERTOSTI

met chocopasta, pindakaas,
hagelslag en vlokken

BROODJE LEKKER

4,00

biologisch volkorenbrood met een
oesterzwamkroket

HAMBURGER

€ 12,50

DUTCH WEED BURGER

€ 12,50

met sla, tomaat , bacon
en avocadocreme

€

4,50

KINDERSOEPJE
keuze uit soep van de lunchkaart

€

7,00

QUESADILLAS

€

8,50

2 CHAMPIGNON QUICHES

€

5,00

1 CHAMPIGNON QUICHE

zeewierburger met sla, tomaat, vegan
mayo en koolsalade

wrap met kaas, aardappel, spinazie en
crème fraîche

OOSTERS GEKRUID
BUIKSPEK

met groene salade

€ 10,00
Vraag de bediening naar
allergie informatie

met een groene salade
+ extra QUICHE + €3,00

Met zoetzure groenten

€

8,50

SURINAAMSE POM (MET KIP)

Gerechten van de kinderkaart
zijn uitsluitend voor kinderen tot 12jaar

Vraag de bediening naar
de allergie-informatie

met pittige zoetzure groenten

€

7,50

DE HELE DAG VERKRIJGBAAR

HOLLANDSE GEITENKAAS
met rinse appelstroop

Vraag de bediening naar
de allergie-informatie

