Lunch
breakfast

sandwiches

Roomboter Croissant jam & boter | 3 V Broodje van de dag | dagprijs
kaas V | ham & kaas +0.5
Serranoham | 9
Bananenbrood | 3.5 Vegan
op bruin vloerbrood met geroosterde
van banaan, blauwe bessen en hazelnoten

Yoghurt| 7.5 V

granola en seizoensfruit

Zurich Ontbijt (tot 12.00) | 11.5

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

paprika, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise

Croque Monsieur | 8.5 V
op rozemarijn focaccia

Croque Madame | 9 V

op rozemarijn focaccia met een
gebakken ei

Flatbread Pizza | 10.5 V

eggs
Uitsmijter Naturel | 7.5 V
kaas | tomaat | spinazie +0.5 V
ham | bacon | chorizo +1

Norwegian | 9.5

twee gepocheerde eieren op een bagel
met gerookte zalm, avocado en bearnaise
saus

Cilbir | 8.5 V

twee gepocheerde eieren in Turkse
knoflookyoghurt met pul biber en
pitabrood

tosti’s op wit casino brood
Tosti Kaas | 4 V

met tomaten-basilicumsaus, pompoen,
geitenkaas, oesterzwammen,
Parmezaanse kaas en rucola

Club Sandwich | 9.5

op bruin vloerbrood met gerookte
kalkoenfilet, sla, tomaat, bacon en chilimayonaise

Hummus | 8.5 V

op bruin vloerbrood met geroosterde
biet, feta en oregano vinaigrette

Rundvleeskroketten | 8.5

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

Garnalen Kroketten | 9

twee garnalen kroketten van oma Bob’s
op bruin vloerbrood met aïoli

kaas & tomaat +0.5 V
ham & kaas | chorizo & kaas |
bacon &
 cheddar +1

V vegetarisch

Vegan vegan

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

burgers op een briochebol

Snacks vanaf 12:00

Classic Burger | 14.5

Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7

black angus patty met sla, cheddar,
tomaat, uiencompote en
BBQ-picklemayonaise

Portobello Burger | 14.5 V

Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5 V
Thai Green Curry Bites | 7.5 Vegan
(6 stuks) chilisaus

paddenstoelenburger met Gruyère,
zuurkool, uiencompote en truffelmosterdmayonaise

Risottini bospaddenstoel | 7.5 V

Kip Burger | 14.5

(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
Thai green curry bites en risottini

crispy kipburger met sla, tomaat,
uiencompote, cheddar en jalapeñorelish

soup & salads
Soep van de dag | 7.5
Cavolo Nero Salade | 14.5 V

(6 stuks) truffelmayonaise

Snackplatter | 14.5

sweets
Taarten van Holtkamp | 4.5
rood fruit cheesecake
appeltaart

geitenkaas, Granny Smith, geroosterde
wortel, amandel en mosterdcitroendressing

Veggie Bowl | 14.5 Vegan

spinazie, spruitjes, pompoen,
oesterzwammen en muhammara

sides
Frites mayonaise | 4 V
Truffelfrites | 4.5 V

t ruffelolie, Parmezaanse kaas
en mayonaise
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