Ontbijt

Burgers

Roomboter croissant

jam & boter (V) / kaas (V) / ham & kaas

3/3.5

Turkse Yoghurt

6V

Zurich Ontbijt (tot 12.00 uur)

9.75

granola & seizoensfruit
toast met 2 gebakken eitjes, ham & kaas,
roomboter croissant en yoghurt met granola
en seizoensfruit

spek / kaas / ham / tomaat / chorizo / spinazie
(0.5 per topping)

14.5

Kip Burger

13.5

op een brioche met sla, rode ui, cheddar, tomaat,
augurk en mayonaise

op een brioche met koolsla, mango salsa en chipotle mayonaise

Sandwiches keuze uit wit of bruin brood
Nutella / Pindakaas

2.5 V

Tuna Melt

8

Cajun kip

8.5

Ratatouille

9 V (VG)

één snee naar keuze belegd

Eieren keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter Naturel

Black Angus Burger

7

tonijnsalade met gesmolten cheddar
gemarineerde kippendijen, sla,
komkommer, cherrytomaten, pompoenpitten,
Parmezaanse kaas en pestomayonaise

Tosti's & Croques
Tosti

4/4.5

van courgette, paprika en aubergine met feta,
pompoenzaad en flatbread

Croque Monsieur

7

BLTC

9.5

Croque Madame

7.5

Rendang

10.5

Kalfskroketten

8.5

Vegankroketten

8.5 VG

kaas (V) / ham & kaas / tomaat & kaas (V) / chorizo & kaas
op wit casinobrood met ham
op wit casinobrood met ham en een gebakken ei

sperziebonen, seroendeng, taugé en krokante ui
(keuze uit brood of rijst)

Soep & Salade
Soep van de Dag
Caesar Salade

7
7/12 V

Zwarte Quinoa Salade

7/13.5 VG

romaine, een gekookt eitje, ansjovis, Parmezaan en
Caesardressing
(kip +2 / bacon +0.5)
geroosterde paprika, red meat radish, bloemkool,
bloedsinaasappel, gerookte amandelen en za’tar

kippendijen, sla, bacon, tomaat en een
yoghurt-kervelsaus

mosterd en zuur van Kesbeke
mosterd en zuur van Kesbeke

Baguettes
Brie

7.5 V

Pastrami

8.5

sla, appel, walnoten en honing met tijm
frisse zuurkoolsalade, augurk en mosterdmayonaise

Sweets

Gerookte Zalm

cheesecake, appel-notentaart, carrotcake
en red velvetcake

4.95

10.5

een spread van hüttenkäse, groene kruiden, rode ui en
gefrituurde kappertjes

Al ons vlees wordt medium rare geserveerd
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
V: vegetarisch, VG: vegan

