
To-go menu
ONS TO-GO MENU  IS TE BESTELLEN VAN WOENSDAG TOT EN

MET ZONDAG TUSSEN 16:00 EN 20:00 UUR

SOEPEN:
Pompoen soep € 5,-

Soep van geroosterde pompoen met spekjes en bosui
 

Bospaddenstoelen soep € 5,-
Soep van bospaddenstoelen met champignon en bosui

 
 

 
SALADES:

Salade krokante geitenkaas € 12,50
Gemengde salade, krokante geitenkaas, pruimencompote, stoofpeer, balsamico en walnoot

 

Pasta bowl nicoise € 12,50
Pasta salade met tonijn, kappertjes mayonaise, gekookt ei en gemarineerde groenten

 

Pasta bowl carpaccio € 12,50
Pasta salade met carpaccio van rib-eye, truffelmayonaise, groenten en kaas

 
 
 

POKE BOWLS:
Gerookte zalm € 12,50

Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabi mayonaise
 

Kip € 12,50
Sushi rijst, gemarineerde kippendij, pinda spread, gemarineerde groenten en chilimayonaise

 

Jack-fruit € 12,50
Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, pinda spread, gemarineerde groenten en chilimayonaise

 

 
 



To-go menu
ONS TO-GO MENU  IS TE BESTELLEN VAN WOENSDAG TOT EN

MET ZONDAG TUSSEN 16:00 EN 20:00 UUR

HOOFDGERECHTEN:
Kip saté burger € 12,95

Kipburger, pinda spread, chilimayonaise, salade en frites met satesaus, chilimayonaise en bosui
 

Nacho cheese burger € 12,95
Hamburger, nacho’s, cheddarkaas, tomatensalsa, cheddarmayonaise, salade, frites met cheddarmayonaise en bosui

 

Greek veggie burger € 12,95
Vega burger, tzatziki, tomatensalsa, feta, salade en frites met knoflookmayonaise, olijf en feta

 

Gamba bacon burger € 12,95
Gamba burger met spek, tomatensalsa, kimchimayonaise, salade en frites met kimchimayonaise en krokante spekjes

 

Spare-ribs € 12,95
Smokey ribs met knoflooksaus en chilimayonaise, frites en salade

 

Pulled pork schotel € 12,95
Pita met pulled pork bitterballen, rodekool salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

 

Zuurvlees op grootmoeders wijze € 12,95
Zuurvlees van rund met appel en cranberry, rode kool salade en frites met Vlaamse mayonaise

 

Orange chickenwings € 12,95
Chickenwings gemarineerd in sinaasappel, en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

 

Mexican falafel € 12,95
Pita met gekruide falafels en chilimayonaise, en frites met chilimayo en tomatensalsa

 

Paddo burrito € 12,95
Burrito met beukenzwammen, prei en truffel gegratineerd met kaas, frites met truffelmayonaise, champignon en kaas



To-go menu
ONS TO-GO MENU  IS TE BESTELLEN VAN WOENSDAG TOT EN

MET ZONDAG TUSSEN 16:00 EN 20:00 UUR
DESSERTS:

Red velvet cheesecake € 3,50
Kitkat caramel cheesecake € 3,50
Frambozen cheesecake € 3,50

 

Classic tiramisu €3,50
Tiramisu met koffiesiroop, koek en geraspte pure chocolade 

 

Mousse van kokos en witte chocolade € 3,50
Mousse van kokos en witte chocolade met karamel van banaan en rasp van witte chocolade

 
 

EXTRA'S:
Portie frites met mayonaise € 2,50

 

Portie frites belegd € 3,50
Chilimayonaise en tomatensalsa

Truffelmayonaise, champignon kaas en bosui
BBQ-saus en gekarameliseerde ui

Pindasaus, chilimayonaise en bosui
Kimchimayonaise en spekjes

Knoflookmayonaise, feta en olijf
Cheddarmayonaise en bosui

 

Couscous salade € 2,-
Rode kool salade € 2,-

 

Bakje mayonaise € 0,50
Bakje chilimayonaise € 0,50

Bakje knoflookmayonaise € 0,50
Bakje cheddarmayonaise € 0,50

Bakje BBQ-saus € 0,50
Bakje tomatensalsa € 0,50

Bakje tzatziki € 0,50
Bakje kimchimayonaise € 0,50
Bakje truffelmayonaise € 0,50

 


