L UNC H
12 uurtje

tot 17:00
11,5

soepje, kroket op brood, wrap gerookte zalm,

7

8

8,5

7,5

twee kroketten op zuurdesem met mosterd

Club Kanarie

9,5

gnocchi en spicy tomatensaus

Quinoa meatballs (v)

12,5

met Parmezaanse kaas, spicy paprika saus,

15

Halve kip
met maiskolf, coleslaw en zoete aardappelfrites

7,5

gemarineerde kippendij, cheddar en paprika-harissa

Bagel gerookte zalm

12,5

gehaktballetjes met Parmezaanse kaas,

asperges en amandel

kip, spek, tomaat, ei-truffelsalade en chips

Tosti kip

sesam en soja-mayonaise

Meatballs

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

Kroketten op brood

12

Bietenburger (v)
met gekaramiliseerde ui, baby spinazie,

met vijg, appel, pecannoten en aceto balsamico

Broodje Runderstaartstuk

12,5

cheddar en bacon

met pancetta en getoast brood (kan ook vegetarisch)

Broodje Brie de Meaux (v)

Hamburger van Black Angus

tot 22:00

met basilicum-mayonaise, augurk,

mini brioche met ei en spek

Scrambled eggs

HOOFDGERECHTEN

9

Bratwurst
op een brioche bun met in bier gesmoorde uien,

8,5

hüttenkäse, avocado en radijs

curry, mosterd en augurk
19,5

Picanha
langzaam gegaard met gegrilde
groente en chimichurri

VO O R G ER ECHTEN
Pretzels (twee stuks)

tot 22:00
5

met kaasdip en patémousse

Brood met smeersels (v)

5

9,5

met knoflook, rode peper, limoen en peterselie
9

met basilicum-olie, tomaat en focaccia

Bloemkoolsoep

met spinazie, paddenstoelen, ei
en Parmezaanse kaas

BIJGERECHTEN

en pijnboompitten

Burrata

12,5

10,5

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas

Gamba's al ajillo

met witte wijn en antiboise

Parelgort risotto (v)

met diverse vegetarische smeersels

Dungesneden runderstaartstuk

14,5

Pasta vongole (v)

7

tot 22:00

Huisgemaakte frites

3,5

Zoete aardappelfrites

3,5

Gegrilde groente

3,5

Frisse salade

3,5

met mascarpone, Parmezaanse kaas,
sesam-amandelolie en brood

S A L A DES
Caesarsalade

TAARTEN
tot 22:00
12

keuze uit kip of gamba, met spek, ei, Parmezaanse kaas,

met vijgen, appel, pecannoten en zwarte bessen honing

met blauwe bessen

Appel-kaneeltaart Chocoladetaart -

croutons en ansjovisdressing

Salade gefrituurde brie (v)

Limoentaart -

11

tot 22:00

met slagroom

met kersen

4,5
4,5
5

