
 

VOOR DE MIDDAG (12u – 16u)  
Soepen geserveerd met focaccia 
 
Mosterdsoep            5,50 
Friese droge worst - bosui - crème fraîche 
 
Soep van de Chef          5,50 
Regelmatig wisselende soep 
  
Tosti Grande 
3 laags tosti’s van wit of bruin rustiek brood en 
onze gegrilde paprikasaus 
  
Classic             5,50 
Boeren streekham - jonge kaas 
 
Cuban            7,50 
Gerookt buikspek -pulled pork - jonge kaas - 
mosterd - augurk 
 
Zalm            7,50 
Gerookte zalm - roomkaas - rode ui 
 
Broodjes keuze uit wit of bruin 
 
Carpaccio           8,25 
Huis gegrilde carpaccio - parmezaanse kaas- 
rucola - cashewnotenpesto - geroosterde pitten 
 
Ricotta (V)           7,50 
Ricotta - rucola - gegrilde courgette - hazelnoot 
 
Zalm            8,50 
Gerookte zalm - komkommer - roomkaas - 
wasabi-mayonaise - radijs 
 
Kip             8,00 
gegrilde kip - jonge kaas - avocado - paprika - 
mango 
 
P(orc) L(ettuce) T(omato)         8,50 
Gegrild buikspek - bacon maple jam - tomaat  
 
Kroket             6,50 | 8,75 
1 of 2 bourgondische kroketten met brood 
 
Uitsmijter            8,50 
3 eieren - boeren streekham - jonge kaas 
 
Kids (vanaf 12u) 
Oerfriet met frikandel, kroket, kaassouffle of 
kipnuggets, met mayonaise en appelmoes   6,50 
 
Pannenkoek naturel | kaas                  6,00 |  6,50 
Poffertjes 12 stuks          6,00 

 
Salades geserveerd met focaccia 
 
Carpaccio    13,50 
Huis gegrilde carpaccio - parmezaanse kaas - 
cashewnotenpesto - geroosterde pitten 
 
Kip     13,50 
Gegrilde kip - mango - paprika - rode ui - 
avocado - ei – crispy broad beans 
 
Flatbread 
Plat brood met een topping uit de oven 
 
Kip         8,00 
Crème fraiche - gegrilde kip - salsa - mango - 
avocado - rucola 
 
Zalm          8,00 
Crème fraiche - gerookte zalm - rode ui - wasabi-
mayonaise - rucola 
 
Paddenstoel (V)         8,00 
Crème fraîche - courgette - bospaddenstoelen -  
rode ui - rucola 
 
Burgers 
Alle burgers zijn huisgemaakt, van 100% noord 
Nederlands weiderund en geserveerd op een 
brioche broodje, afgemaakt met gefrituurde 
uienringen 
 
Extra frites en/of salade         2,50 
 
Classic burger        13,50 
Sla - Tomaat - spek - augurkenrelish - kaas 
 
Mexican burger        13,50 
Sla - tomaat - guacamole - jalapeño - tortilla 
chips - kaas 
 
Winter burger        13,50 
Sla - tomaat - gebakken paddestoelen - kaas - 
truffel-mayonaise 
 
Avocado (V)          13,50 
Sla - tomaat - uien relish - crème fraiche - tortilla 
chips - jalapeno  
  
Fish&chips         14,50 
In bierbeslag gefrituurde schelvisfilet met friet 
 
 
Heeft u een allergie? Vraag dan naar onze 
allergenenkaart. 


