
        

 

     VOOR DE MIDDAG (12u – 16u)  

      Soepen geserveerd met focaccia 

 

      Mosterdsoep     5.50 

      droge worst -  bosui - crème fraîche 

  

      Soep van de Chef                  5.50 

      regelmatig wisselende soep 

 

      Tosti’s 

      Bij ons gemaakt van 3 lagen rustiek bruin- of witbrood.                                      

      Geserveerd met onze gegrilde paprikasaus. 

       

      Classic     7.00 

      jong belegen kaas - achterham 

 

      Cuban     9.50 

      buikspek - achterham - mosterd - augurk -  

      jong belegen kaas 

 

      Zalm     9.50 

      gerookte zalm - roomkaas - rode ui 

 

      Broodjes 

      Onze broodjes zijn gemaakt met yoghurt, meel en             

      aardappelvlokken. Hierdoor zijn ze extra voedzaam en           

      bovendien erg lekker. 

 

      Carpaccio                   9.50 

      huis gegrilde carpaccio - parmezaanse kaas - rucola - 

      cashewnotenpesto - geroosterde pitten 

 

      Zalm     9.50 

      gerookte zalm - rode ui - wasabi 

 

      Avocado (V)                  8.50 

      avocado - gekookt ei - paprika - hummus - sesam 

 

      Klassiekers waar we niet omheen kunnen 

  

      Kroket     8.75 

      2 bourgondische kroketten met brood  

  

      Uitsmijter                  8.50 

      3 eieren - achterham - jong belegen 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 

 

 

 
 

Tostadas  

Een Mexicaans gerecht waarbij we een tortilla krokant  

grillen en vervolgens beleggen met een heerlijke topping. 

 

Pulled pork        8.50 

pulled pork - pittige salsa - barbecuesaus -  

limoen - rucola sla 

 

Zalm         8.50 

gerookte zalm - ingelegde rode ui - komkommer -  

sesam - wasabi 

 

Veggie chicken (V)       8.50 

Teriyaki - komkommer - salsa - wortel - hummus 

 

Something 2 share  (va 2 p.)                             
23.50 

Verschillende gerechtjes op een plank lekker 
om samen van te snoepen 

 

Maaltijdsalades 

 

Feta and Nagelhout       15.50 

feta - meloen - broadbeans - nagelhout - sojadressing 

 

Ceasar (ook vegetarisch)      15.50 

kip - parmezaanse kaas - croutons  

 

Burgers 

Onze burgers zijn gemaakt van 100% Drents weiderund , 

geserveerd op een brioche broodje en afgemaakt met  

gefrituurde uienringen (al onze burgers zijn ook vegetarisch te 

bestellen). 

Om uw gerecht helemaal af te maken, kiest u 1 van onze side 

dishes. 

 

Classic burger        13.50 

sla - tomaat - spek - augurkenrelish - kaas 

 

Mexican burger        13.50 

sla - tomaat - guacamole - jalapeño - tortilla chips - kaas 

 

Argentijnse burger       13.50 

sla - tomatensalsa - chimmichurri - kaas  

 

Side Dishes 

Oerfriet               2.50                         Salade               2.50 

Heeft u een allergie? Vraag naar de allergenenkaart. 


