
Soep 
Pompoensoep  gevuld met zoete aardappel, pompoen pitjes 

 en croutons
Soto ajam  Indonesische kippensoep, met taugé, eitje, rijst,

 aardappel, gefrituurde uitjes en lente-ui  

Flammkuchen
Flammkuchen Elzas

Vega flammkuchen

Diner & Borrel

met bacon, crème fraîche, ui en kaas

met pesto, crème fraîche, tomaatjes en kaas

Vleesgerechten 
Jack Daniel Ribs

Rendang rund

Black Angus Burger

Spare ribs met knoflooksaus

met rijst, atjar, kroepoek, kokosrasp en pita

met cheese dip, bacon, tomaat, rode uien, 
komkommer, funky burgersaus en friet

6,00

7,00

7,75

7,75

14,00

14,00

12,50

Visgerechten
Gamba curry

Teriyaki zalm

Gerookte makreel salade

met rijst, wortel, bosui en naanbrood

gevuld in brickdeeg met noodles, wakame,
taugé en spinazie

met pittige koude rijst, geroosterde bloemkool
en doperwten 

14,50

16,00

12,50

Pita falafel

Vega kebab 

Bijgerechten

Pita broodje met zoete aardappel falafel, 
tzatziki, pruimtomaatjes, komkommer en sla
Naanbrood met vega kebab, tomaat, 
komkommer, rode ui, feta en knoflooksaus

Home made fries

Zoete aardappelfriet

Groene salade

Wokgroente

met of zonder parmezaanse kaas en mayo
of vegan mayo
met of zonder parmezaanse kaas en mayo
of vegan mayo

kleine gemengde salade

Vegagerechten
Vega hotdog Broodje met vegetarische worst, zuurkool, 

augurk, mosterd, ketchup en zoete aardappelfriet

Nagerechten
Appeltaart

Cheesecake

Brownie

met of zonder slagroom

met Bastogne bodem en bosvruchtentopping

met heel veel chocola

Chocoladetaart met blauwe bessen en salted caramel

9,50

12,50

14,50

3,75

3,75

3,50

3,75

4,50

4,50

4,00

4,00

gewokte seizoensgroente

Vega salade Bulgur salade, met groente loempia en
chilli dressing

Donut van de Wit donut van onze buren met wisselende smaken 2,75

Ijsje van Belga Ijsje van ijssalon Belga met wisselende smaken 6,00

Kruidkoek met sinaasappel marmelade en vanille 
mascarpone

11,00

4,25

Borrelplanken
Veggie plank

Mediteraanse plank

Naanbrood

Geroosterde bloemkool

gemarineerde olijven, bloemkool, hummus, 
naanbrood, tomatentapenade, aubergine dip, 
mozzarella sticks, pickles, loempia, gezouten
bladerdeeg stengels, zoete aardappel falafel, 
tzatziki en bietenwrap

bruschetta, focaccia, serranoham, olijven, 
caprese salade, tomaten tapenade, olijfolie,
oude kaas en kruidenkaas

Borrelhapjes
Warm rozemarijn focaccia

Bittergarnituur

Kaasstengels

Buenos Nachos

Nootjes

Olijven

met huisgemaakte kruidenboter

met hummus, tomatentapenade 
en aubergine dip

uit de oven met hummus, half of heel

gemengd of alleen bitterballen (12 st)

met chilisaus (12 st)

met cheddar, tomatensalsa en chipotle 
zure room

gemengde borrelnootjes

gemarineerde groene olijven

= melk

= ei

= granen

= soya

= vis

= schaaldieren

= pindas

= noten

= vegan

14,50

14,50

6,50

4,00/7,50

7,50

7,50

7,50

2,25

3,60

7,50


