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

Soepen:
Courgette soep € 5,Soep van gele courgette met feta en bosui

Gepofte tomaat en paprika € 5,Soep van gepofte tomaat en geroosterde paprika met chorizo en bosui

Salades:
Krokante Geitenkaas € 12,50
Maaltijdsalade met krokante geitenkaas, pesto, appel, peer en balsamicodressing

Nicoise € 12,50
Maaltijdsalade met tonijn, boontjes, gekookt ei en remoulademayo

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

Zalm € 12,50
Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayo

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

Jackfruit € 12,50
Sushi rijst, gemarineerde paddenstoelen, pinda spread, gemarineerde groenten en wasabimayo
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Hoofdgerechten:
American Beefburger € 13,25
Hamburger, bacon, cheddar, American fritessaus, tomatensalsa en frites met American fritessaus en bosui

Pulled Chickenburger € 13,25
Kipburger, pulled chicken, tomatensalsa en frites met pulled chicken

Zalmburger € 13,25
Burger van zalm en gerookte zalm, dillemayo, tomatensalsa en frites met dillemayo en zoetzure rode ui

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

Kipsaté € 13,25
Gemarineerde kip met pindasaus, atjarsalade en frites belegd met chilimayo en bosui

Gamba Kroket €13,25
Pita met gamba kroketjes, remoulade en frites met remoulade en zoetzuur

Vega(n) gerechten:
Vega American Burger € 13,95
Vegan burger, cheddar, American fritessaus, tomatensalsa en frites met American fritessaus en bosui

Vegan Pulled Jackfruit Burger € 13,95
Vegan burger, pulled jackfruit, tomatensalsa en frites met pulled jackfruit

Greek Veggie burger 13,95
Vegan burger, tomatensalsa, knoflookmayo, feta en frites met knoflookmayo, olijf en feta

Tuinkruiden Falafel € 13,25
Pita met tuinkruidenfalafel, tzatziki en frites met tzatziki en zoetzuur
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Desserts:
Oreo cheesecake € 3,50
Strawberry cheesecake € 3,50
Stratiatella Mousse €3,50
Mousse van stratiatella met bosvruchten coullis

Cherry Tiramisu € 3,50
Kersen tiramisu met amarenen kersen 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
Knoflookmayo, feta en olijf
Pulled Chicken
American fritessaus en bosui

Pasta salade/ atjar salade/ rode kool salade € 2,Bakje mayo/ chilimayo/ knoflookmayo/ american saus/ BBQ-saus/
tomatensalsa/ truffelmayo/ tzatziki/ 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

