LUNCHKAART
PETIT PAIN UIT DE OVEN

wit of meergranen
Mozzarella
tomatentapenade, rode ui en basilicum pesto
7.50
Hummus
gegrilde groenten met mozzarella, pitten, hummus en acetostroop
7.50
Geitenkaas
gegrilde courgette, honing en vijgenchutney, walnoten en dadels
8.50
Brie
boerenachterham, gebakken champignons en rode ui met honing - mosterdsaus 8.50
Sloppy Joe
pittige salsa van linzen, bonen en mais met kaas uit de oven, tomatentapenade
en dille yoghurt saus
9.50
Gerookte kip
guacamole, rode ui, jonge kaas, tomatentapenade en kerriemayo
10.50
Geitenkaas
gebakken bacon, honing en vijgenchutney, walnoten en dadels
10.50
Philly cheese
biefstukpuntjes met gebakken paprika, rode ui en champignons uit de
steak
oven met kaas en whiskeysaus
10.50

HARD RUITBROODJE OF ZACHTE BOL

wit of meergranen
Old Amsterdam oude kaas, vijgenchutney, dadels, pittenmix, zoetzuur en honing-mosterdsaus
Tonijnsalade
kappertjes, appel, dungesneden rode ui en whiskeysaus
Gebakken kip tomatentapenade, seizoensgroenten, champignons en kerrie mayo
Halloumi
gegrilde halloumi, hummus, guacamole, walnoot en srirachasaus
Ossenworst
Amsterdams zuur, rode ui, mosterdcrème en gekookt ei
Caprese
buffelmozarella, romano tomaten, rucola en basilicumpesto
Surf & Turf
in thaise marinade gebakken biefstukpuntjes, gamba’s en champignons,
bosui en misosaus
Carpaccio
Parmezaanse kaas, pitten, rucola en basilicumpesto
Parmaham
tomatentapenade, rode ui, pitten, balsamico, vijgenchutney en dadels
Gerookte zalm roomkaas met kruiden, rode- en bosui, kappertjes en dille-yoghurt saus

7.50
8.25
8.50
8.50
8.50
8.50
9.50
9.50
10.50
11.50

SOEPEN 7.50

wit of meergranen brood | een lekkere croquet los te bestellen vanaf 4.00
Soep van de week keuze uit: bacon, gerookte kip of zalm
Romige bospaddenstoelen-mosterd soep keuze uit: bacon, gerookte kip of zalm

7.50
7.50

12 UURTJES

wit-, donker- of zuurdesembrood | klein soepje erbij voor 4.00
Klassiek
jonge kaas, gebakken ei, boerenachterham met honing- mosterd saus,
rundercroquet, koolsla en mosterd
Vegetarisch
jonge kaas, hummus, geitenkaas met gegrilde groenten uit de oven en
een groentencroquet, koolsla en tomatentapenade
Vlees
pulled porc uit de oven met kaas, rode ui en smokey bbq saus, gerookte kip met
crispy bacon, roerei en kerrie mayo, koolsla en een kalfscroquet en mosterd
Vis
gerookte zalm met dille yoghurt dressing, tonijnsalade met whiskey saus
en een garnalencroquet koolsla en mosterd

10.50
10.50
14.50
16.50

CHEF’S SPECIALS

getoast wit-, donker- of zuurdesembrood
TUNA MELT
tonijnsalade, romano tomaat, rode ui, kappertjes, jonge kaas en
whiskeysaus, lauwwarm uit de oven
PORK & CHEESE pulled pork, jonge kaas, rode ui, koolsalade en smokey BBQ saus,
lauwwarm uit de oven
SURF & TURF
carpaccio, Thaise gemarineerde gambas, gebakken champignons,
NEW STYLE
Parmezaanse kaas en miso saus, extra biefstukpuntjes € 5,00
PROSCIUTTO
Parmaham, geitenkaas, tapenade , dadels, walnoot, gegrilde courgette,
acetostroop en honing-mosterdsaus, lauwwarm uit de oven

10.50
10.50
11.50
14.50

CLUB SANDWICHES

getoast wit-, donker- of zuurdesembrood, met dikke frieten en mayo
HAM & CHEESE boeren achterham, jonge kaas, roerei, crispy bacon, komkommer, romatomaat,
rode ui en honingmosterd saus
CHICKEN TODAY gerookte kip, roerei, crispy bacon, komkommer, roma tomaat, rode- en
lente ui en kerrie mayo
NEW YORKER
gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes, zoetzuur, komkommer, romatomaat,
rode ui en dille-yoghurt saus

11.50
12.50
13.50

CROQUETTEN

wit, donker of zuurdesem brood, of frieten | klein soepje erbij voor 4.00
De Bourgondiër, draadjesvlees runder100 gram
Oma Bobs kalfsvlees 100 gram
Oma Bobs groente 80 gram
Oma Bobs Hollandse garnalen 80 gram
Elite fricandel speciaal met mayo, curry en ui
vegetarisch, kan ook vegan in overleg
Meerprijs glutenvrij brood € 1,00
Allergieën of diëten graag overleg met bediening, speciale kaart op aanvraag

1st 4.50
1st 4.50
1st 4.50
1st 7.50
1st 3.50

| 2 st 8.50
| 2 st 8.50
| 2 st 8.50
| 2 st 14.00
| 2 st 6,75

ALTIJD GOESTING
Champignon
Bourguignon
Saté kip
Rumpsteak
Zalm

Plates met dikke frieten en mayonaise
In kruidenboter gebakken champignons met ham, afgeblust met room en
gegratineerd met kaas en gemengde salade, kan ook met brood
spiezen van kip met pindasaus, krokante ui, zoetzuur en gemengde salade,
kan ook met brood
gegrilde rumpsteak met kruidenboter en gemengde salade
gegrilde zalm met dille-yoghurt saus en gemengde salade

12.50
15.50
17.50
17.50

BURGERS

met witte- of bruine bun
gegrilde halloumi met een salsa van linzen, bonen en mais, tomaat,
gepofte quinoa, guacamole en gemengde salade
Fish
gebakken gepaneerde visburger met rode ui, kappertjes, koolsla,
wakamé, dille-yoghurt saus en gemengde salade
Beef /cheese
gegrilde huisgemaakte runderhamburger met bacon, romatomaat,
augurk en rode ui, huisgemaakte saus en gemengde salade
Crunchy chicken gegrilde kipburger met tomaten, augurk, rode ui en kerrie mayo en
gemengde salade
Vegetarisch
burger met tomaat, mozzarella en pesto geserveerd met whiskeysaus en
gemengde salade
Pulled pork
langzaam gegaarde en gemarineerde varkensprocureur, koolsla, smokey BBQ
en gemengde salade
Halloumi

13.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50

MAALTIJD SALADES

Gemengde salade met komkommer, paprika, rode- en bosui en dressing.
Geserveerd met brood en kruidenboter of dikke frieten met mayonaise voor 2.00 extra
Geitenkaas
warme geitenkaas, walnoten, komkommerlinten, dungesneden biet en
balsamico
Carpaccio
dungesneden rundermuis, rucola, pitten, Parmezaanse kaas en basilicumpesto
Groenten
gebakken seizoensgroenten, champignons, Parmezaanse kaas, dungesneden
rauwe groenten, balsamico en walnoten
Linzen
gekookte linzen, mais en bonen met dungesneden bieten en komkommer,
koude geitenkaas, rucola en balsamico
Caprese
buffelmozzarella, cherry tomaat, chioggia biet, pittenmix, lente-ui
en huisgemaakte basilicum pesto
Halloumi
gegrilde halloumi met gegrilde groenten,gepofte quinoa, dadels, munt en
dille-yoghurt saus
Gerookte kip
gerookte kipfilet, seizoensgroenten, gebakken champignons, lente-ui en
kerrie-gembersaus
Carpaccio
dungesneden rundermuis, Parmezaanse kaas, pesto, Thais gemarineerde gamba’s
new style
gebakken met champignons, pitten en misosaus
Parmaham
dungesneden Parmaham met tapenade, dadels, walnoten, pittenmix en
acetostroop
Biefstuk
gebakken Thais gemarineerde biefstukpuntjes, champignons,
paprika en rode ui met misosaus
Surf & turf
In Thaise marinade gewokte biefstukpuntjes, gamba’s en champignons,
fijn gesneden lente-ui en misosaus
Gerookte zalm gerookte zalm, kappertjes, rode- en lente-ui en yoghurt-dillesaus

TOSTI’S

wit, donker of zuurdesembrood | klein soepje erbij voor 4.00
Kaas en/of boerenachterham en/of salami
Mozzarella
romatomaat, rode ui en basilicumpesto
Geitenkaas
rucola, dadels, walnoten en honing
Pulled pork
vijgenchutney, oude kaas, rode ui en smokey BBQ
Vegan
gegrilde groenten, hummus, tomatentapenade en guacamole
Gerookte kip
jonge kaas, tomatentapenade, rode ui en guacamole 6.95
Gerookte zalm roomkaas met kruiden, rode- en lente ui en kappertjes
Spicy chicken gerookte kip, sriracha, guacamole, rode peper, rode ui en kaas
Cheesy Tuna
tonijnsalade, oude kaas, kappertjes, rode ui en roomkaas met kruiden

EIERGERECHTEN

12.50
12.50
12.50
12.50
13.50
13.50
13.50
14.50
14.50
14.50
16.50
16.50

4.75
4.95
5.95
5.95
5.95
6.95
7.95
8.95

wit, donker of zuurdesembrood

Uitsmijters

onze eiergerechten bevatten 3 scharreleieren
Boerenham en/of jonge kaas
en/of salami
Bacon
meegebakken
Vega
bonen, mais, linzen, gegrilde groenten, tomatentapenade en balsamico
Goesting
meegebakken bacon, boerenachterham en jonge kaas
Van de chef
boerenachterham, salami, jonge kaas, rucola, komkommer, rode ui en aioli
Carpaccio
Parmezaanse kaas, rucola, pitten, rucola en misosaus
Gerookte zalm kappertjes , rode- en lente ui, rucola, whiskeysaus

Omeletten onze eiergerechten bevatten 3 scharreleieren

Boerenham en of kaas
Champignons gebakken
Boerenomelet gebakken champignons, rode ui en paprika
Geitenkaas
geitenkaas, dadels en pitten
Vega
bonen, linzen, gegrilde groenten tomatentapenade en jonge kaas
Boerenomelet ham boerenachterham, gebakken champignons, rode ui en paprika
Pulled pork
pulled pork, rode ui, bacon, champignons en rucola
Gerookte kip
gerookte kip, crispy bacon, rucola en bosui
Gerookte zalm gerookte zalm, lente- ui en kappertjes

8.00
8.50
8.50
8.95
8.95
9.95
10.95
8.00
8.25
8.25
8.50
8.50
8.95
8.95
9.95
10.95

