
KOUDE BROODJES

Broodje Parma  8,5
Met pesto, rucola, Parmaham,  
tomaat en rode ui

Broodje carpaccio  9,8
Met boter, sla, rundercarpaccio, truffelmayo,  
Italiaanse kaas, zongedroogde tomaat  
en p!nboompitjes

Broodje vitello tonato  9,2
Met boter, sla, langzaam gegaarde kalfsmuis, 
ton!nmayo, kappertjes, rode ui en augurk

Broodje gerookte zalm  9,4
Met boter, sla, gerookte zalm, dillesaus,  
kappertjes, rode ui en ei

Broodje ton!nsalade    8,5
Met boter, sla, ton!nsalade,  
rode ui, kappertjes en augurk   
      
 

Broodje vega    7,6
Met gewokte paprika, rode ui, champignons  
en courgette. Gegratineerd met  
Italiaanse kaasflakes

Broodje beenham    8,7
Met sla, beenham en honing-mosterd dressing
      
Broodje pulled pork    9,3
Met sla, langzaam gegaarde pulled pork,  
witte kool en honing-mosterd dressing
 

SALADES

De basis bestaat uit gemengde sla, tomaat,  
komkommer, augurk, rode ui, pittenmix en  
croutons. Geserveerd met stokbrood.  
   
Salade carpaccio 13,5
Gemengde salade met rundercarpaccio,  
truffelmayo en Italiaanse kaasflakes

Salade gerookte zalm  13,2
Gemengde salade met gerookte zalm, ei  
en kruidendressing    
 
Salade krokante kippend! 11,9
Gemengde salade met krokant gefrituurde  
kippend! en chilisaus    
 
Salade geitenkaas  12,5
Gemengde salade met warme geitenkaas   
en kruiden-honing dressing
   
   
  
 

LUNCH TAPAS

Brood  4
Met zeezout en Alberquine ol!folie

Knoflookbrood  5
Getoast met knoflook kruidenolie

Cheesy garlic flat bread  5,8
Met cheddar, mozzarella en oregano

Kruidenboter  0,7
Knoflooksaus  0,7
Kerriemayo  0,7

Vitello tonato  7,9
Gegaarde kalfsmuis met ton!nmayo

Zalmbonbon  7,3
Bonbon van bieslook roomkaas en zalm met  
kruidendressing (4 stuks) 

Coppa di Parma  7,8
Parmaham met peppadew mayo, croutons   
en bosui     
       
Kipsaté        8
Kippend!saté, pindasaus, atjar, bosui en   
pinda-crumble 

Broodje gezond 7,9
Met boter, sla, gerookte achterham, jong belegen 
kaas, tomaat, komkommer, ei en dillesaus

WARME BROODJES

Broodje kip sesam 9,1
Met gebakken kippend! in  
Japanse sesamsaus met bosui en cashewnoten

Broodje garnalenkroketjes 8,1
Met sla, garnalenkroketjes en cocktailsaus

Broodje Brie    7,9
Met gegratineerde Brie, honing,  
pittenmix, bosui en walnoten   
 
Broodje kipsaté     8,7
Met kippend!-saté, pindasaus, atjar,   
bosui en pinda-ui crumble
       
      

TOSTI’S

Tosti kaas  3,2
Tosti ham en kaas  3,5
Tosti tomaat, pesto en mozzarella  3,8
Tosti Brie, pesto en Parmaham 3,8 
   

VOOR DE KIDS

Kip ‘n fries 5,5
Kipkrokantjes met frietjes

Frik ‘n fries 5,5
Mini frikandelletjes met frietjes

Frietjes  2,5
Portie Franse frietjes met mayo   
  
Kinder!sje  4,5
meeneem-beker met vanille !s

PINCHO’S

Pincho ton!n 2,3
Sla, ton!nsalade, kappertjes, rode ui en augurk

Pincho Parma 2,4
Pesto, Parmaham, tomaat en rode ui

Pincho beenham 2,5
Sla, beenham en honing-mosterd dressing

Pincho kipsaté  2,5
Kippend! saté, atjar, bosui, pindasaus en  
pinda-ui crumble     

Rundercarpaccio                 11,5
Met truffelmayo

Nacho’s  
Tortillachips, kaas en groentes keuze uit:
Tradicional (met zure room) klein 7,5 groot 9,8
Pulled pork klein 9,5 groot 11,8
   
Champignons Dordogne  8,2
Champignons in bierbeslag  
met knoflooksaus

Champignons  7,9
Gegratineerd in een kaas roomsaus

Frites  4,2
Krokant gebakken frites in schil met mayo

Groentekroketjes  6,8
Mini kroketjes gevuld met ragout  
van groentes (5 stuks) 

Garnalenkroketjes 7,5
Mini kroketjes gevuld met ragout van  
garnalen met cocktailsaus (6 stuks) 

Kip sesam 8,1
Gebakken kippend! met  
Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten

Cheesecake 8,5
Met frambozensaus en  
een bol witte chocolade !s

Ijscoupe 7,5
Cookie dough !s, monchou !s en 
butterscotch !s

Allergenen/vegetarisch of zwanger scan de QR-code op de achterz!de


