
Ontbijt 
Gekookt eitje  5 min/ 6 min / 7 min met toast en roomboter

 optioneel: avocado, bacon, tomaatjes of zalm 
 (+ 1,50 per extra item) 

Small breakfast  Croissantje of meergranen pistoletje met kaas                         
 en een kleine jus

Ontbijt & Lunch

Medium breakfast Croissantje, meergranen pistoletje, kaas, ham,             
jam, scrambled eggs en een kleine jus

Incredible breakfast Croissantje, meergranen pistoletje, bruin brood, 
kaas, ham, jam, bacon, vers fruit, scrambled 
eggs, koffie en een kleine jus

What Brexit? Gebakken ei, bacon, hashbrowns, worstjes,
witte bonen in tomatensaus, gegrilde tomaat, 
gegrilde champignons, toast, HP saus, koffie 
en een kleine jus

Uitsmijter 3 gebakken eieren op bruin brood met kaas,
ham, sla, tomaat en komkommer

Zoete wafel met rood fruit, maple syrup en poedersuiker

Breakfast bowl Boeren yoghurt of soya yoghurt      met blauwe
bessen, banaan en granola

Soep 
Linzensoep  met garam massala en tomaat

Thom kha kai  Thaise kippensoep, met gegrilde kip, kokos, 
 limoen, koriander, rode peper en taugé

3,00

5,70

10,00

13,00

14,00

10,00

8,50

5,00

7,00

9,50

Omelet Licht geklutste eieren op bruin brood, met kaas,
ham, sla, tomaat en komkommer

10,00

Tosti’s
Tosti ham en kaas

Tosti kaas

Lunchgerechten

twee tosti’s van wit of bruin brood met ham 
en kaas

twee tosti’s van wit of bruin brood met kaas

Avocado mash

BLT sandwich

op getoast bruin brood, met gegrilde groente,
gepofte tomaatjes en gehakte nootjes

bacon, sla en tomaat op brood met ketchup 
en mayonaise

Gebak

Vegan burger ‘Beyond meat’ burger met vegan cheddar,
tomaat, augurk, sla, zoete aardappelfriet en 
vegan truffelmayonaise

Tuna melt met cheddar, bosui, mierikswortelmayonaise,
augurk, home made fries en mayonaise

6,50

6,50

7,50

8,50

15,50

12,50

Appeltaart

Cheesecake

met of zonder slagroom

met Bastogne bodem en bosvruchtentopping

4,50

4,50

In-credibowl Japanse noodlesalade met mango, avocado, 
sesam en wakame

Broodje Galina di smoor getoast bruin brood met op Antilliaanse wijze
gesmoorde kip, tomaat, sla en aioli 

10,50

8,50

Homemade wafel wafel met geitenkaas, pruimtomaten, rucola,
blauwe bessen en avocado

9,50

Broodje zalm met roomkaas, sla, komkommer, rode ui en
bieslook

9,50

Black Angus burger met cheddar, bacon, tomaat, augurk, sla, 
funky burgersaus en home made fries

12,50

Salade zalm met sla, parmezaan, pompoenpitten, mieriks -
wortelmayo, pruimtomaten en komkommer

11,00

Borrelplanken
Veggie plank

Mediteraans plank

Turks brood

Geroosterde bloemkool

geroosterde bloemkool, hummus, Turks brood,
tomatentapenade, aubergine dip, pickles, mini 
loempia’s, gezouten bladerdeeg stengels, zoete 
aardappel falafel, plantaardige tzatziki, olijven en 
groente chips

chorizo van Tijsworst, oude kaas, serranoham, 
caprese salade, focaccia, kruidenkaas, bruschetta,
tomatentapenade en olijven

Borrelhapjes
Warm rozemarijn focaccia

Bittergarnituur

Kaasstengels

Buenos Nachos

Nootjes

Olijven

met huisgemaakte kruidenboter

met hummus, tomatentapenade en 
aubergine dip

half of heel, met hummus, bosui en
tomaatjes

gemengd of alleen bitterballen (12 st)

met chilisaus (12 st)

met cheddar, creme fraiche en avocado

gemengde borrelnootjes

gemarineerde olijven

= melk

= ei

= granen

= soya

= vis

= schaaldieren

= pindas

= noten

Donut van de Wit

= vegan

donut van onze buren met wisselende smaken 2,75

14,50

14,50

7,50

6,50

4,00/7,50

7,50

7,50

7,50

2,25

3,60

Brownie met heel veel chocola

Chocoladetaart met blauwe bessen en maple syrup

4,00

4,00


