Lunchgerechten tot 17:00 uur
Polderbrood wit of meergranen,
Italiaanse bol of baguette
Tonijnsalade
met boontjes, kappertjes en rode ui
Geitenkaas
Warme geitenkaas met walnoten en ui
Hummus
Hummus met avocado en munt
Pikante kip
Stukjes kippendijen gebakken in chilisaus
Caprese
Mozzarella, pesto, tomaat, pijnboompit
Carpaccio
Dungesneden ossenhaas, rucola, pesto,
Parmezaan en pijnboompitten
Zalm
Gerookte zalm met eiersalade en ui
Wrap kip
Gegrilde kippendij, sambalmayonaise
Rucola, tomaat en komkommer
Wrap zalm
Gerookte zalm, wasabimayonaise, rucola
en komkommer
Club Sandwich
Toast, kip, bacon, ei, komkommer, tomaat
Kroketten
2 Kroketten met brood of frites
Uitsmijter
vanaf
3 scharreleieren, kaas, ham, spek, tomaat
Wings burger
Runderburger, ui, bacon, kaas, tomaat
Met frites + 4,00 met spiegelei + 1,00
Toast gerookte zalm met roerei
Toast, gerookte zalm, roerei, bieslook

Voorgerechten
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7,75
7,75
8,25
8,25
8,75

8,75
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4,75
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9,25
Hoofdgerechten
8,75
7,50
9,75

13,75

Service gehele dag
Salades
Salade Oosterse beef
Ossenhaaspuntjes met gemengde sla
Caesar Salade
Gebakken kippendij met Romaine sla
Salade Geitenkaas
Geitenkaas met honing en gemengde sla
Salade Gerookte zalm
Gerookte zalm met gemengde sla

Mandje brood
met pesto, tapenade, boter en olijfolie
Tomatensoep
Tomatensoep met basilicum
Uiensoep
Uiensoep met croutons en kaas
Soep van de week
Wisselende soep
Carpaccio
Dungesneden ossenhaas, rucola, pesto,
Parmezaan en pijnboompitten
Gamba ajillo
Gamba’s rode peper, knoflook en peterselie
Gerookte zalm
Gerookte zalm op toast
Trio van Vis
zalm, garnalen en makreel
Poke Bowl kip
Rijst, avocado, komkommer, bosui, wortel,
sojabonen en sesam
Poke Bowl tonijn
Rijst, avocado, komkommer, bosui, wortel,
sojabonen, wakame en sesam

13,75
13,75
13,75
14,50

Spareribs
In marinade gegaarde varkensrib
Zoet of spicy, salade en frites
kipsaté
4 stokjes gegrilde kip met satésaus, atjar,
Kroepoek, frites en salade
Wingsburger XL
Runderburger, ui, bacon, kaas, komkommer
frites en salade
Ossenhaassaté
Een pen gegrilde ossenhaas met satésaus
Atjar, kroepoek, salade en frites
Tournedos (200 gram)
Ossenhaas met wok groente en frites
Port- of pepersaus
Tonijn
Gegrilde tonijn, rijst, oosterse groenten,
Oestersaus en koriander
Sliptongen
Drie gebakken sliptongen, frites en salade
Tagliatella
roomkaas, truffel, rucola, Parmezaan
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