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Elke dag open
vanaf 10:00

Ontbijt
Yoghurt............................................... € 7,00
Vers fruit

Huisgemaakte granola......................€ 7,00
Vers fruit, chocoladevlokken
& schuim van kokosmelk

American pancakes...........................€ 7,00

Van 10:00 tot 15:00

Tosti’s (keuze uit wit of bruin)
Kaas......................................................€ 3,70
Kaas & tomaat........................................ € 3,80
Kaas & ham.............................................€ 4,00
Kaas, ham & tomaat.................................€ 4,30

Dagelijkse special!
Uitsmijter met toast *...........................€ 6,50
Roerei met toast * ................................€ 6,50
* Pimp je ei: keuze uit kaas, bacon,
ham, tomaat, feta, olijven + €1,-

voor bij de

Egg muffin.......................................... € 6,50

KOFFIE

Vers fruit, boter & ahornsiroop

lunch
broodjes (keuze uit wit of bruin)
Groentekroketten (vega)..................... € 7,00
2 groentekroketten met citroenmayonaise

Kroketten............................................€ 7,50
2 kalfskroketten met mosterd

Zaalouk (vega)......................................€ 7,00
Met geroosterde okra, pijnboompitten & yoghurt

Zilte Zeeuwse kaas (vega)....................€ 7,50
Met spinaziepesto, tomaat & zonnebloempitten

Buffelmozzarella (vega)........................€ 7,50
Met tomatentapenade & balsamicostroop

Gerookte makreel..............................€ 8,50
Met citroenmayonaise & rozenwaterkroepoek

Gebakken kippendijfilet....................€ 8,00
Met srirachamayonaise & paprika uit de oven

Verjaardag? Iets te vieren? BBQ met de
hele familie? Vier het in de Vondeltuin!
Vraag naar de verschillende mogelijkheden.

croissant
muffin
chocolate chip cookie
appeltaart
brownies

Van 12:00 tot 16:00

Flammkuchen van de dag.................€ 9,50
Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Hamburger........................................€ 13,50
Met bacon, tomaat, augurk, cheddar, bbqsaus.
Met friet & sla.

Kids burger........................................ € 8,50
Met cheddar, bacon, tomaat, frietjes & sla

Soep van de dag................................€ 6,50
Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

salades
Fregola salade (vega).........................€ 13,50

Met spinazie, gekonfijte cherrytomaten,
feta & tahinidressing
Plantain salade (bakbanaan) (vega).....€ 13,50
Met zongedroogde tomaten, kikkererwten,
komkommer & gemberdressing

Vijgensalade.....................................€ 14,00
Milanoworst, met honing geglaceerde bospeen,
pistachekruim & sinaasappeldressing

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

Diner
gerechten

Soep van de dag.................................. € 6,50
Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Flammkuchen van de dag.................... € 9,50
Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Vegaburger (vega)................................€ 14,00
Gemaakt van rode bieten, pompoenpitten met
spinazie & meikaas. Frietjes & sla.

Visburger........................................... € 15,00
Van verschillende soorten witvis, gepaneerd in
panco met sepia aioli. Frietjes & sla

Hamburger......................................... € 14,50
Met bacon, tomaat, augurk, cheddar,
gebakken ui & bbqsaus. Frietjes & sla

Ravioli van de dag...............................€ 14,50
Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Van 18:00 tot 22:00

salades
Fregola salade (vega).........................€ 13,50

Met spinazie, gekonfijte cherrytomaten,
feta & tahinidressing
Plantain salade (bakbanaan) (vega).....€ 13,50
Met zongedroogde tomaten, kikkererwten,
komkommer & gemberdressing

Vijgensalade.....................................€ 14,00
Met Milanoworst, met honing geglaceerde
bospeen, pistachekruim & sinaasappeldressing

Bijgerechten
Seizoensgroenten................................ € 3,50
Gemengde salade................................€ 4,50
Frietjes.................................................€ 3,50

kids
Kids burger.......................................... € 8,50

Kippendijfilet......................................€ 16,50
Met Roseval aardappel, geroosterde okra,
Zaalouk met frisse yoghurtschuim

Met cheddar, bacon, tomaat, frietjes & sla

Courgettefritters (vega).........................€ 9,00
Met tomatenschuim & crème fraîche

Verse makreel.....................................€ 16,50
Op Oosterse wijze met rijstvermicelli & snijbonen

Makreel................................................€ 8,50
Op Oosterse wijze met rijstvermicelli & snijbonen

Kippendijfilet....................................... € 8,50
Met Roseval aardappel, geroosterde okra,
Zaalouk met frisse yoghurtschuim

snacks
Gemarineerde olijven (v).....................€ 3,50
Kaassoufflés (v) (6 stuks).........................€ 7,00
Groente kroketjes (4 stuks)...................€ 6,50
Gamba kroketjes (v) (4 stuks).................€ 6,50
Kalfsbitterballen (6 stuks).....................€ 7,00
Vlammetjes (6 stuks).............................€ 6,50
Bittergarnituur klein (14 stuks).............€ 12,50
Bittergarnituur groot (20 stuks).......... € 17,50
Vondeltuintje (v)....................................€ 8,50
Wortelmix, komkommer, bleekselderij, paprika,
geserveerd met 3 dips

Van 15:00 tot 23:00

Brood met dip (v)..................................€ 4,50
Tomatentapenade & spinaziepesto

Vondelplank.......................................€ 18,50
Milanoworst, Zilte Zeeuwse kaas, ansjovis met
paprika, crudité, brood, Zaalouk, tomatentapenade
& spinaziepesto

Nachos.................................................€ 7,00
Rundergehakt, kidneybonen, tomaat, cheddar,
jalapeños, zure room & guacamole

(Kan ook vega).......................................€ 6,00

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

