
SOEPEN:
Bospaddenstoelen soep  € 5,-

Soep van bospaddenstoelen met champignons en bosui
 

Pompoen soep € 5,-
Soep van geroosterde pompoen met bosui en spekjes

 
 

 
SALADES:

 Krokante Geitenkaas € 12,95
Maaltijdsalade met krokante geitenkaas, vijgencompote, balsamicodressing en walnoot

 

Ceasar Salade € 12,95
Maaltijdsalade met crispy chicken, parmezaan, gekookt ei en truffelmayo

 

Nicoise € 12,95
Maaltijdsalade met tonijnsalade, gekookt ei en mosterd-dille saus

 

 
 

POKE BOWLS:
Gerookte zalm € 12,95

Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayo
 

Beef € 12,95
Sushi rijst, carpaccio van rib-eye, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayo

 

Jackfruit € 12,95
Sushi rijst, gemarineerde jackfruit, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayo
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HOOFDGERECHTEN:

Dutch Beef Burger € 13,50
Hamburger, ontbijtspek, goudse kaas, tomatensalsa en "speciaal" saus met couscoussalade en frites met "speciaal"

saus
 

Crispy truffel chicken burger € 13,50
Kipburger met mozzarella, tomatensalsa en truffelmayomet couscoussalade en frites met truffelmayo, mozzarella,

champignons en bosui
 

Spicy salmon burger € 13,95
Zalmburger, tomatensalsa, jalapeño-mayo met couscoussalade en frites met jalapeño-mayo

 

Spare-ribs € 13,95
Smokey ribs met knoflooksaus en chilimayonaise, frites en couscoussalade

 

Pulled pork schotel € 13,50
Pita met pulled pork bitterballen, rodekool salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

 

Kipsaté € 13,50
Gemarineerde kippendij met pindasaus, atjarsalade en frites belegd met chilimayo en bosui

 

Stoofvlees €13,95 
Stoofvlees op Franse wijze, met frites, mayonaise en rodekool salade

VEGA GERECHTEN:
Dutch Vega Burger € 13,95

Vegaburger met goudse kaas, tomatensalsa en "speciaal" saus met couscoussalade en frites met "speciaal" saus
 

Crispy Truffel Vega Burger€ 13,95
Vegaburger met mozzarella, truffelmayo en tomatensalsa met couscoussalade en frites met truffelmayo, mozzarella,

champginons en bosui
 

Paddo Burrito  13,50
Burrito met champignon, prei en truffel, gegratineerd met kaas en frites met truffelmayo, champignons en kaas en

couscoussalade
 

Pompoen Falafel € 13,50
Pita met falafels van geroosterde pompoen en tzatziki met couscoussalade en frites met tzatziki, feta en rode ui
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DESSERTS:
Red Velvet cheesecake € 3,50

Nutella cheesecake € 3,50
 

Hazelnoot Mousse €3,50
Mousse van geroosterde hazelnoot met spijs en krokante hazelnoot

 

Limoncello Tiramisu € 3,50
Tiramisu met limoncello en citrusfudge

 
 

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

 

Portie frites belegd € 3,50
Chilimayo en bosui

Truffelmayo, champignon mozzarella en bosui
BBQ-saus en gekarameliseerde ui

"Speciaal" saus
Tzatziki met feta en rode ui

Jalapeño mayo

 
Couscoussalade/ atjarsalade/ rodekool salade € 2,-

 

Bakje mayo/ chilimayo/ knoflookmayo/ "speciaal"/ BBQ-saus/ 
tomatensalsa/ truffelmayo/ tzatziki/ jalapeñomayo € 0,50

 
KIDS

Frites met frikandel/ bitterballen/ crispy chicken € 5,00
Met appelmoes & mayo

 

Pizza Margherita € 5,00
 

Pasta met tomatensaus & gehaktballetjes € 5,00
 
 


