
   

Al ons vlees wordt medium-rare geserveerd 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten          Vegan.   vegan          vegetarisch  

Lunch 

Vegan 

 

 

 
breakfast  
Roomboter croissant jam & boter | 3  
kaas  | ham & kaas +0.5 

Bananenbrood | 3.5 Vegan 
banaan, blauwe bessen en hazelnoten 

Yoghurt | 7.5   
granola & seizoensfruit 

(Vegan  optie met soja yoghurt 

Zurich Ontbijt (tot 12.00) | 11.5 

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

 

eggs op bruin vloerbrood  
Uitsmijter Naturel | 7.5      
kaas   | tomaat   | spinazie   +0.5 
ham | bacon | chorizo +1 
 
 

Tosti’s op wit casino brood 
Tosti Kaas | 4       
kaas & tomaat  +0.5 
ham & kaas | chorizo & kaas | bacon & cheddar +1 
 
 

soup & salads  

Soep van de dag | 7.5 
Aziatische Mango Salade | 14.5   
mango, gefrituurde tofu, wortel, paprika, taugé, 
rode ui, cashewnoten en koriander 
Caesar Salade | 14.5 
geroosterde kip, little gem, bacon, een gekookt 
eitje, ansjovis, croutons en Parmezaanse kaas  
 
 
burgers op een sesam briochebol 
Classic Burger | 14.5 
black angus patty, sla, cheddar, tomaat, 
uiencompote pickle en burgersaus 

Knolselderij-venkel Burger | 14.5  
sla, tomaat, uiencompote en cajunmayonaise 
 

 
 

sandwiches  
Broodje van de dag | dagprijs 
Boerenkaas | 7.5   
op bruin vloerbrood met belegen boerenkaas, 
pickles en mosterdmayonaise 

Makreel Banh Mi | 9.5 
op bruin vloerbrood met makreelfilet, zoetzure 
groenten en sriracha mayonaise 

Club Sandwich Kip | 9.5      
op bruin vloerbrood met gemarineerde kipfilet, tomaat, 
avocado, bacon, sla, balsamico siroop en basilicum 
mayonaise 

Wortelspread | 8.5       
op naanbrood met courgette, walnoten, harissa en 
rode bietenkiemen 

Surinaamse Kip | 9       
op bruin vloerbrood met gemarineerde kippendijen, 
zoetzure groenten en madame Jeanette piccalilly 

Rundvleeskroketten | 8.5      
2 kroketten op bruin vloerbrood met mosterd 
en pickle 

Vegan Kroketten | 9 Vegan  
2 vegan kroketten op bruin vloerbrood mosterd 
en pickle 
 
 

specials 
Hummus Bowl | 14.5 Vegan  
spinazie, courgette, falafel, gefrituurde kikkererwten 
en pitabrood 

Gegrilde Aubergine | 14.5  
burrata, zongedroogde tomaatjes, hummus, 
korianderpesto en flatbread 
 
 

kickstarters 
Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7 

Kaasstengels (6 stuks) chilisaus| 7.5  

Risottini mozzarella & tomaat (6 pieces) aioli | 7  
Mini Groente Loempia’s (6 stuks) chilisaus| 6 
Snack Platter | 14.5 

(16 stuks) bitterballen, kaasstengels, risottini 
en groente loempia’s 

Olijven | 4.5 Vegan 
Notenmix| 4.5 Vegan 


