Hoofgerechten

DINERKAART

Salades
Kipshoarma / pitabroodjes / bleekselderij
Geitenkaas / honing / noten
Caesarsalade / kip / ei / parmezaan / spek

Bites
Huisgemarineerde olijven
Boerenlandbrood / aioli
Dirty fries / parmazaan / truffelmayonaise
Calamaris / citroen / aioli
Truffelcroquettes (3)
Boneless spareribfingers / krokante ui
“Dronken” Gambas / knoflook / citroen

4.50
6.80
7.80
8.20
6.80
8.20
9.40

14.80
16.80
14.80

Vegetarisch
Groente curry / cashewnoten / koriander / rijst
Surinaamse roti / jackfruit

21.60
19.80

Vis
Visstoofpot / kerrierijst
Zalmmoot / tandoori / yoghurtmango

22.60
23.60

Vlees
Carpaccio ossenhaas / basilicummayonaise / parmezaan
Buffelmozzarella / courgette / tomaat / balsamico
Gerookte zalm / blini’s / citrusmayonaise
Gegrilde groene asperge / tempeh / noten / honingdressing
Quiche / geitenkaas / prei / seranoham ( vega mogelijk)

14.20
11.20
11.60
12.60
10.40

26.80
32.00
37.50
24.60
28.20
19.80
21.20
19.80

Bijgerechten

Soepen
Pomodorisoep / gepofte quinoa
Tom Kha Kai / kip / oesterzwam

Tournedos / peper- en stroganoffsaus
• 180 gram (twijfelaar)
• 225 gram (big steak)
• 300 gram (de gigant)
USA Steak / chimichurry
Mixed grill / varkenshaas / ossenhaas / kippendij
Klassieke Burger / bacon / cheddar
Rundstoofpotje / aardappelpuree
Saté van gegrilde kippendijen / bloemkoolrijst / pindasaus

7.60
7.60

Geroosterde maiskolf / roomboter
Pilav rijst
Bij alle hoofdgerechten serveren wij frites met mosterd-mayonaise.
Om verspilling te voorkomen serveren wij salade op verzoek.

3.80
3.20

Zomer 2021-1

Dessert
Ananas carpaccio / kokossorbetijs / pistache crumble
Drie soorten sorbetijs / slagroom
Dame blanche / vanilleijs / chocoladesaus / slagroom
Hemelse cake / witte chocoladeijs / karamel / hangop

8.20
8.20
7.20
9.80

Koffie

Theedrinken als belevenis
Geniet bij ons van “Tea Treasure”, de allerbeste kwaliteit melanges van losse
blaadjes uit China, India en Zuid-Afrika.

Vegetarisch

4.50
5.25
4.50

Pomodorisoep
Groentesticks met yoghurtdip
Portie poffertjes

(tot 17.00 uur)
Broodje jam of chocoladepasta
Chicken little (broodje gebakken ei)
Dwerg tosti ham / kaas

2.75
2.75
3.00
3.20
0.50
8.60

Thee (english / earl grey / rooibos / groen / treasure)
Verse muntthee / honing / zoethout
Zomerthee (sinaasappel / munt / gember)
Chai latte / kruidenthee / melk (optie soja)

Kleine trek

Mini trek

Zorgvuldig gekozen koffiesoorten uit Latijns Amerika
en Indonesië. Fluweelzachte koffie die met liefde is
geproduceerd tegen een eerlijke prijs.
Koffie
Espresso
Cappuccino (optie sojamelk)
Latte macchiato (optie sojamelk)
Koffiesiroop (karamel / hazelnoot)
Hot summerkoffie / Licor43 / room

tot 12 jaar

2.75
3.60
3.60
3.60

Voedselallergie? Laat het ons weten!

2.75
3.95
3.75

Grote trek
Bitterballen (4), mini frikadel (4), mini kaassoufflé(4) of kipnugget (4)
Schnitzel of visnugget
Biefstukje
geserveerd met frites, appelmoes, ketchup en mayonaise

8.75
12.50
14.50

Pannenkoek stroop / poedersuiker
Pizza margarita (kaas-tomaat)

6.50
9.95

Lekker trek
Chocokus / vanilleijs / slagroom / chocospikkels
Kinderdisco / vanilleijs /slagroom / discospikkels
Nadorstkoe / vanilleijs (de koe mag mee naar huis)
Raket (waterijsje)

Vegetarisch

5.75
5.75
4.25
2.00

Voedselallergie? Laat het ons weten!

