
BROODJES
 
Club sandwich
Maïsbrood met kipfilet, boerenkaas, tomaat,
komkommer, bacon, gebakken scharrelei en frites | 16

Vegan club sandwich 
Maïsbrood met no chicken filetstukjes, kaas,
tomaat, komkommer, vegan mayonaise en frites | 16,5

Kroketten 
Meerzadenbrood met twee kalfskroketten 
en mosterd | 12,5

Pulled chicken 
Rustieke bol met zacht gegaarde kip, 
Lagunitas BBQ saus, little gem en ananas | 13,5

Carpaccio
Rustieke bol met rucola, truffelmayonaise, sjalot, 
kappertjes en Parmezaanse kaas | 14,5

Geitenkaas 
Getoast briochebrood met geitenkaas, avocado,
paddenstoelen, zachtgegaarde eidooier en tuinkers | 13

Flammkuchen 
Crème fraîche met vijgen, paddenstoelen,
balsamico, pastinaak en rucola | 12,5

POKÉ BOWLs
Zalm
Met parelcouscous, avocado, kikkererwt, tomaat,
edamame, zoetzure sjalot en ponzudressing | 16

Bospaddenstoel 
Met parelcouscous, avocado, kikkererwt, tomaat,
edamame, zoetzure sjalot en ponzudressing | 15

MAALTIJDSALADES
Seafood salade 
Gerookte zalm, tonijnsalade, gamba
en dille-limoen mayonaise | 18

Ceasar salade
Maishoender, Parmezaanse kaas, croutons
en ansjovis | 17

Salade van de dag 
Onze collega’s vertellen graag welke salade
vandaag op het menu staat | 17

Alle broodjes en maaltijdsalades
zijn ook met frites te bestellen  + 4



  Dit gerecht is of kan
vegetarisch geserveerd worden

Warme gerechten
Rundersteak
Sous vide gegaarde rundersteak, truffeljus,
paddenstoel, gratin en seizoensgroenten | 28,5

beefburger 
Briochebrood, little gem, gegrilde tomaat en paprika, 
bacon, cheddar, augurk en Down Under burgersaus | 18,5
Ook als XL te bestellen | 23

Sydney sate
Kippendijen, gadogado satésaus, sambal goreng ei, 
huisgemaakt zoetzuur, kroepoek, frites en salade  | 18,5
Ook als XL te bestellen | 23

Zalmfilet
In mirin en sojasaus gemarineerde zalm met noodles, 
paksoi, zacht gegaard ei en roerbakgroenten | 24,5

Ravioli 
Spinazie, ricotta, gekarameliseerde peer,
gebrande hazelnoot en rucola | 18,5

Gerecht van de dag
Onze collega’s vertellen graag welk gerecht er
vandaag op het menu staat | dagprijs

SOEPEN
Romige tomatensoep 
Verse tomatensoep met basilicum | 7,5

Soep van het seizoen 
Onze collega’s vertellen graag welke
soep op het menu staat | 7,5

Uitsmijters & Omeletten 

Carpaccio | 13

Gerookte zalm | 13

Boerengroenten  | 12

Stel zelf samen  | 10,5
Keuze uit één of meerdere van
de volgende ingrediënten;
- jonge boerenkaas | +1
- boerenbeenham | +1
- spek | +1




