Lunch

12.00 - 14.30 uur

breakfast

sandwiches

Roomboter croissant jam & boter | 3

Broodje van het moment | dagprijs

kaas

Boerenkaas | 7.5

| ham & kaas +0.5

op een baguette met belegen boerenkaas,
pickles en mosterdmayonaise

Bananenbrood | 3.5 Vegan
banaan, blauwe bessen en hazelnoten

Po Boy Gamba’s | 9.5

Yoghurt | 7.5

op brioche brood met rode koolsla, guacamole
en chips

granola & seizoensfruit
(Vegan optie met soja yoghurt

Korean Chicken | 8.5

op een baguette met champignons, taugé,
rode paprika en een sesamlak

eggs op bruin vloerbrood

Feta Crème | 8.5

Uitsmijter Naturel | 7.5
kaas
| tomaat
| spinazie
ham | bacon | chorizo +1

op een baguette met geroosterde courgette
en tomaat, rucola en bieslook

+0.5

Rundvleeskroketten | 8.5

2 kroketten van oma Bob’s op bruin vloerbrood
met mosterd en pickles

Vegan Kroketten | 9 Vegan

Tosti’s op wit casino brood

2 vegan kroketten van oma Bob’s op bruin
vloerbrood mosterd en pickles

Tosti Kaas | 4
kaas & tomaat +0.5
ham & kaas | chorizo & kaas | bacon & cheddar +1

specials
Hummus Bowl | 14.5 Vegan

soup & salads

spinazie, geroosterde bloemkool, cherrytomaatjes, falafel en pitabrood

Soep van het moment | dagprijs
Sayur Lodeh | 14.5 Vegan

Quiche Chevre | 9.5

lauwwarme Indonesische salade met spitskool,
wortel, sperziebonen, tempeh, bamboescheuten
en een kokos-kemirinoot dressing

Caesar Salade | 14.5

geroosterde kip, little gem, bacon, een gekookt
eitje, ansjovis, croutons en Parmezaanse kaas

burgers op een sesam briochebol

crème fraîche, spinazie, geitenkaas, walnoten
en honing

Bolcourgette | 12.5

parelcouscous, pesto, mozzarella en
zongedroogde tomaatjes
(Vegan optie zonder mozzarella)

sweets

Classic Burger | 14.5
black angus patty, sla, cheddar, bacon,
tomaat, uiencompote en BBQ-picklemayonaise

Falafel Burger | 14.5

Taarten van Quichekeurig | 4.5
NY style cheesecake
appelkruimeltaart

sla, tomaat, gepekelde komkommer, rode ui
en tahin-knoflooksaus

Al ons vlees wordt medium geserveerd
Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Vegan.

vegan

vegetarisch

Scan de QR-code voor
de allergenenlijst

