
CROISSANT MET JAM 

BIOLOGISCHE YOGHURT 

met huisgemaakte granola  

CHOCOLADE BROWNIE 

BANANABREAD 

APFELSCHNITT 

LEMON DRIZZLE CAKE  

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2,75 

4,50 

3,50 

   2,75 

3,75 

2,75 

CROQUE MONSIEUR  

Ѵ OPTIONEEL 

met Emmenthaler crème, gerookte kip, 

kaas en ketchup of chilimayonaise (ook te 

bestellen zonder kip) 

MANGO HUMMUS  Ѵ 

Huisgemaakte mango hummus en 

granaatappel 

PEPESAN IKAN 

Indische licht pittige gerookte makreel in 

huisgemaakte boemboe met zoetzure 

groenten  

RENDANG 

Indisch kruidig gestoofd rundvlees met 

zoetzure groenten 

Ѵ = VEGETARISCH 

 = VEGANISTISCH

Vraag de bediening naar  

de allergie-informatie 

€ 

 

€ 

€ 

€ 

6,50 

6,50 

8,50 

8,50 

RAMEN  Ѵ 

Oosterse groentebouillon met glasnoedels, 

lente-ui, verse rode peper, shiitake, ei, 

mais en koriander  

CASSAVE SOEP  

POKÉ BOWL  

met huisgerookte zalm, rijst, bosuitjes, 

sla, sesamzaad, edamame boontjes, 

wakame en citrusdressing 

BLOEMKOOL BOWL    

Langzaam geroosterde bloemkool, sla, 

dadels, kikkererwten, granaatappel, 

walnoten en radijs 

LINZENSALADE  

met groene appel, bleekselderij, 

komkommer, sla en gamba  

TROPEN SPECIAL 

HAMBURGER 

50% minder vlees-burger met 

huisgemaakte coleslaw, saus van 

limoenblad, sla, komkommer en friet van 

Friethoes 

DUTCH WEED BURGER  

Zeewierburger met sla, tomaat, vegan 

mayo en coleslaw en friet van Friethoes 

GROENTECURRY  

met kikkererwten en edamame boontjes, 

geserveerd met naanbrood 

MALEISISCHE ZWAARDVIS 

Maleisisch bereide zwaardvis in 

bananenblad met zoete aardappelpuree 

en groene salade  

Vraag de bediening naar

de allergie-informatie

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

6,50 

6,50 

11,50 

11,50 

11,50 

15,00 

15,00 

11,50 

13,50 

BROODJE LEKKER  Ѵ 

met chocopasta, pindakaas,  

hagelslag en vlokken 

KINDERTOSTI  Ѵ OPTIONEEL 

met kaas of kip/kaas 

POFFERTJES   Ѵ

met poedersuiker 

KINDERSOEPJE   Ѵ 

Keuze uit soep van de lunchkaart 

GERECHTEN VAN DE 

KINDERKAART  

ZIJN UITSLUITEND VOOR 

KINDEREN TOT 12 JAAR 

DE HELE DAG VERKRIJGBAAR 

Vraag de bediening naar  

allergie informatie 

€ 

€ 

€ 

€ 

3,50 

3,50 

4,50 

4,25 
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4,50 
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3,75 
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