To-go menu
ons to-go menu is te bestellen van woensdag tot en
met zondag tussen 16:00 en 20:00 uur

Soepen:
Asperge soep € 5,Soep van witte asperges met beenham en bosui

Tom Kha Kay € 5,Oosterse kokos kippensoep

Salades:
Krokante Geitenkaas € 12,50
Maaltijdsalade met krokante geitenkaas, tomatentapenade, aardbei en pestomayo

Zalm & Asperge € 12,50
Maaltijdsalade met gerookte zalm, witte asperges, gekookt ei en dragonmayo

Crispy Chicken€ 12,50
Maaltijdsalade met krokante kip, ceasardressing en kaascroutons

Poke bowls:
Gamba € 12,50
Sushi rijst, gamba’s, avocadocrème, gemarineerde groenten en mango-chili mayo

Beef € 12,50
Sushi rijst, Rib-eye, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayo

Paddenstoel € 12,50
Sushi rijst, gemarineerde paddenstoelen, pinda spread, gemarineerde groenten en wasabimayo

To-go menu
ons to-go menu is te bestellen van woensdag tot en
met zondag tussen 16:00 en 20:00 uur
Hoofdgerechten:
Italian Beefburger € 13,25
Hamburger, pancetta, mozzarella, truffelmayo, tomatensalsa en frites met truffelmayo, mozzarella en bosui

Chicken Chili Cheeseburger € 13,25
Kipburger, cheddar, chilimayo, tomatensalsa en frites met chilimayo en tomatensalsa

Fishburger € 13,25
Burger van kabeljauw, remoulade, tomatensalsa en frites met zoetzuur en remoulade

Spare-ribs € 13,25
Smokey ribs met knoflooksaus en chilimayonaise, frites en salade

Pulled pork schotel € 13,25
Pita met pulled pork bitterballen en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Chicken burrito € 13,25
Gegratineerde wrap gevuld met Mexicaanse groenten en pulled chicken en frites met cheddarmayo en tomatensalsa

Vega(n) gerechten:
Vega Italian Burger € 13,95
Vegan burger, mozzarella, truffelmayo, tomatensalsa en frites met truffelmayo, mozzarella en bosui

Vega Chili Cheeseburger € 13,95
Vegan burger, cheddar, chilimayo, tomatensalsa en frites met chilimayo en tomatensalsa

Vegan BBQ-burger€ 13,95
Vegan burger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui, salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Basilicum Falafel € 13,25
Pita met basilicum falafels en pestomayo, en frites met pestomayo, zongedroogde tomaat en mozzarella

To-go menu
ons to-go menu is te bestellen van woensdag tot en
met zondag tussen 16:00 en 20:00 uur
Desserts:
Stroopwafel cheesecake € 3,50
Lemon cheesecake € 3,50
Tripple Chocolat Mousse €3,50
Mousse van Nutella met chocolate chip cookies en chocolade genache

Honing Yoghurt Mousse € 3,50
Mousse van yoghurt en honing met aardbeien gelei

Frambozen Tiramisu € 3,50
Frambozen tiramisu, crème van yoghurt en witte chocolade en bitterkoekjes

Extra's:
Portie frites met mayonaise € 2,50
Portie frites belegd € 3,50
Chilimayo en tomatensalsa
Truffelmayo, champignon kaas en bosui
BBQ-saus en gekarameliseerde ui
Cheddarmayo en bosui
Pestomayo, zongedroogde tomaat en mozzarella

Pasta salade/ rode kool salade € 2,Bakje mayo/ chilimayo/ knoflookmayo/ cheddarmayo/ BBQ-saus/
tomatensalsa/ truffelmayo/ pestomayo/ remoulade € 0,50
KIDS
Frites met frikandel/ bitterballen/ crispy chicken € 5,00
Met appelmoes & mayo

Pizza Margherita € 5,00
Pasta met tomatensaus & gehaktballetjes € 5,00

