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Broodjes 
• Broodje Caprese   Met pesto, rucola, tomaat, buffelmozzarella en basilicum-dressing  7,5 
• Broodje Carpaccio  Met boter, sla, rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,   9,7 

     zongedroogde tomaat en pijnboompitjes 
• Broodje Vitello tonato  Met boter, sla, gegaarde kalfsmuis, tonijnmayo, kappertjes, rode ui en augurk 8,5 
• Broodje gerookte zalm   Met boter, sla, gerookte zalm, dillesaus, kappertjes, rode ui en gekookt ei 8,9 
• Broodje gezond   Met boter, sla, gerookte achterham, jong belegen kaas, tomaat,  7,1 

komkommer, ei en dillesaus 
• Broodje Kip Sesam  Belegd met gebakken kippendij in Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten 8,7 
• Broodje Ossenhaas  Belegd met gebakken ossenhaaspuntjes in ketjapsaus   10,8 
• Broodje garnalenkroketjes Belegd met sla, garnalenkroketjes en ravigottesaus    7,9 
• Broodje geitenkaas   Belegd met geitenkaas, honing, pijnboompitjes, bosui en    8,2 

walnoten, gegratineerd 
• Broodje Pulled Chicken  Belegd met pittige Grieks gemarineerde kipreepjes en witte kool  8,5  

 

Tosti’s 
 

• Tosti kaas            3,2 
• Tosti ham kaas            3,5 
• Tosti chorizo, pesto, mozzarella          3,8 
• Tosti Spianata Romana, kruidenboter en mozzarella        3,8 

 

(Lunch) Salades 
 

• Salade gerookte kip  Gemengde salade met gerookte kip en knoflookmayo   10,8 
• Salade gerookte zalm  Gemengde salade met gerookte zalm en kruidendressing   11,6 
• Salade Feta   Rijk gegarneerde vegetarische salade met Feta    9,5 
• Salade ossenhaas  Gemengde salade met gebakken ossenhaaspuntjes in ketjapsaus  12,2 
• Salade krokante kippendij  Gemengde salade met krokant gefrituurde kippendij en chilisaus  10,2 

 

Tapas 
 

• Brood    Met zeezout en Alberquine olijfolie     3,9 
• Knoflookbrood   Getoast met knoflook kruidenolie      4,7 
• Cheesy garlic flat bread  Met cheddar, mozzarella en oregano     5,5 

Kruidenboter 0,5 Knoflooksaus 0,5 Tapenade 0,6 
• Gerookte kip   Met knoflookmayo en pijnboompitjes     6,8 
• Vitello Tonato   Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo     7,3 
• Bruschetta   Met tomaat, knoflook, ui, olijf, augurk, kappertjes en basilicum (4 stuks) 4,4 
• Zalmbonbon    Bonbon van bieslookroomkaas en zalm met kruidendressing (4 stuks)  6,5 
• Groente Dip   Paprika, wortel, komkommer, cherrytomaat, rettich en radijs met tzatziki 6,5 
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• Coppa di Parma   Parmaham met peppadew-mayo ,croutons en bosui    6,7 
• Rundercarpaccio   Met truffelmayo        9,7 
• Caprese salade   Rucola, tomaat, buffelmozzarella, basilicum-dressing en verse basilicum 7,4 
• Gemengde salade  Frisse salade van komkommer, rode ui, tomaat, augurk, sla, croutons  5,8 

pijnboompitjes ei en yoghurtdressing   Met feta  7,8 
• Aardappeldippers  Met Joppiesaus        4,8 
• Zoete Aardappelfriet  Met truffelmayo        4,8 
• Champignons Dordogne  In bierbeslag met knoflooksaus (5 stuks)     7,2 
• Groentekroketjes  Mini kroketje gevuld met ragout van diverse groenten (5 stuks)  5,9 
• Champignons   Gegratineerd in kaas roomsaus      6,9 
• Nacho’s tradicional  Tortillachips, groenten, kaas en zure room 

klein  5,9  groot  7,9 
• Nacho’s pulled chicken  Tortillachips, kaas, groenten en pulled chicken (pittig) 

klein  7,6  groot  9,9 
• Gemengde groenten  Diverse gebakken groenten met Maldon zout    5,2 
• Calamaris   Gefrituurde inktvisringen met aioli      5,6 
• Panga filet   Met basilicum-roomsaus       6,4 
• Butterflygarnalen  Met cocktailsaus (8 stuks)       6,3 
• Garnalenspies   Gebakken met honing en kerrie (2 stuks)     8,1 
• Kip Sesam   Gebakken kippendij met Japanse sesamsaus bosui en cashewnoten  7,4 
• Kip piri piri   Kippendijstukjes gebakken in piri piri saus     7,1 
• Varkenshaasoester  Met champignon-kaas roomsaus      7,5 
• Spareribs   Langzaam gegaard met BBQ saus      6,9 
• Hotwings   Met chilisaus (6 stuks)       6,1 
• Ossenhaaspuntjes  Gebakken in ketjapsaus       10,2 
• Kophaas saté   Met satésaus (2 spiesjes)       5,5 
• Kara Age   Gefrituurde malse Japanse kippendij met chilisaus (6 stuks)   7,2 
• Indische gehakballetjes  In pittige pindasaus (6 stuks)      5,6 
• Varkenshaaspuntjes  Gebakken met taugé, bosui, en Teriyaki saus (zoutig)   8,7 

 

Kids 
 

• Kip ‘n fries   Kipkrokantjes met frietjes of zoete aardappelfriet    4,5 
• Frik ’n fries   Mini frikandelletjes met frietjes of zoete aardappelfriet   4,5 

 

Desserts 
 

• Karamel Bastogne  Karamel roomijs taartje met stukjes bastognekoek omringd met chocolade 6,8 
op een bedje van bastognekruimels met karameltopping 

• Cheesecake   Met frambozensaus en bol vanille-ijs     7,5 
• Crème Brûlée    Romige vanillecreme en gebrande suiker     6,6 
• Choco Bomb   Warm chocoladetaartje met vloeibare chocoladevulling en een bol yoghurtijs 7,2 
• Mini Crème Brûlée  De kleine variant        3,5 
• Mini crème Brûlée koffie  Met een kopje koffie       5,8 
• Mini Crème Brûlée compleet Met een bol vanille-ijs en een kopje koffie     6,9 
• Appelgebak             2,5 
• Appelgebak met slagroom          2,9 
• Appelgebak met slagroom en vanille-ijs         4,2 
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