Gebak

12:00 - 21.30

Sinaasappel Yoghurt cake

5,5

Appeltaart

5

Taart van de dag

5

Slagroom

0,5

Kick-start Breakfast

12.00 - 16.00

Croissant met jam en boter

4

Hangop met granola, goji bessen, rood fruit en honing

8

Chia pudding, kokosmelk, blauwe spirulina, granola, goji bessen
en rood fruit

8,5

Wentelteefjes van suikerbrood met rood fruit,
honing en crème fraîche

10

Avocado toast met gepocheerde eieren en gerookte tomaat

12

Tofu scramble met spinazie en gerookte tomaat

8,5

Lunch

12.00 - 16.00

Tosti met jong belegen kaas, gerookte tomaat en ketchup

8,5

Paddenstoelen `shoarma burger´, salade en komkommer relish

9

Vegan

Sandwich baba ganoush, granaatappel, sesam en

9,5

Vegan

bosui

Sandwich hummus, geroosterde groenten en Drentse geiten feta

9,5

Falafelburger met salade, hummus, tahin en pittige koriander saus

11

Rundvlees kroketten met brood, boter en mosterd

11

Uitsmijter met kaas

11

Umami cheeseburger:
15,5
Black angus patty, kaas, gekarameliseerde uien, tomaat, augurk, bbq saus
Gebakken bavette met braadjus en brood

20,5
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Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

Salads and soups (geserveerd met brood)

12.00 - 21.30

Caesar salade:
14,5
Romeinse salade, ansjovis, ei, oude kaas, gefermenteerde rode ui, croutons
Fatoush:
Olijven, krokant flatbread, komkommer, tomaat, paprika, radijs, feta

15,5

Pittige paprikasoep met koriander

8

Dutch snacks

12.00 - 21.30

Oesterzwam bitterballen met mosterd (6 stuks)

7,5

Rundvlees bitterballen met mosterd (6 stuks)

7,5

Kaaskroketjes met mosterd (6 stuks)

7,5

Gemengde bittergarnituur (15 stuks):
Oesterzwam-, rundvlees bitterballen, kaaskroketjes met mosterd

18

To share

12.00 - 21.30

Hummus met pita, flatbread en dukkah

8,5

Vegan

Baba Ganoush met pita, flatbread en dukkah

8,5

Vegan

Gebakken haloumi met gerookte tomaat, kruidensla en citrusdressing

7

Mungbonen falafel met pittige koriander saus

6,5

Vegan

Gemarineerde olijven

5

Vegan

Dolmades:
Met rijst gevulde wijnbladeren, hangop en citroen

7,5

Hollands kaasplankje:
4 wisselende seizoens kazen

15

Vegan

Vega

Vega

mezze:
23
Hummus, baba ganoush, haloumi, falafel, olijven, dolmades met pita's en flatbread
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Meat, no need

17.00 - 21.30

Alle gerechten worden geserveerd met aardappeltjes uit de oven
Aubergine ‘schnitzel’ met hangop, granaatappel, pijnboompitten
kruidensalade en citroen

17,5

Sticky carrot ‘ribs’, crème van tofu en limoen, bosui en cashew

16,5

Vegan

Oesterzwam ‘scallops’, pastinaak puree, zwarte knoflook
peterselie

19,5

Vegan

Kentucky fried shallots met spinazie, hangop en sesam

18,5

Gerookte bloemkool ‘steak’, bloemkool crẽme, rozijnen, amandel
pittige koriander saus

18,5

Guilty Pleasures

17.00 - 21.30

Kabeljauwfilet met tomaat, olijf, kappertjes, peterselie en olijfolie

20,5

Umami cheeseburger:
Black angus patty, kaas, gekarameliseerde uien, tomaat augurk, bbq saus

15,5

Gebakken bavette met braadjus

20,5

Vegan

Bijgerechten
Friet met mayonaise

5

Gemengde salade

4,5

Geroosterde groenten

5

Need for sweet
Appeltaart

5

Sinaasappel yoghurt cake

5,5

Taart van de week

5

Vegan

Triple chocolate: Chocolate brownie, ganache, oreo crumble

5,5

Vegan

Coconut-tapioca chewy, mango toffee

5,5

Vegan
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