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0031 (0) 627565576

Elke dag open
vanaf 10:00

Ontbijt
Huisgemaakte granola.....................€ 9,50
Granola van zaden met rozijnen en wortelschuim

American pancakes...........................€ 7,00
Met bosvruchten melange
Omelet met toast *............................... € 6,50
Uitsmijter met toast *...........................€ 6,50
Roerei met toast * ................................€ 6,50
* Pimp je ei: keuze uit kaas, ham, geitenkaas (+ €1,-),
bacon (+ €1,50), olijven, tomaat (+ €0,50)

KOFFIE

Met vers fruit & ahornsiroop (Granola + € 2,50)

Tosti’s (keuze uit wit of bruin)
Kaas......................................................€ 4,00
Kaas & tomaat........................................ € 4,00
Kaas & ham.............................................€ 4,50
Kaas, ham & tomaat.................................€ 4,50
voor bij de

Yoghurt...............................................€ 7,00

lunch
broodjes (keuze uit wit of bruin)
Groentekroketten (vega)..................... € 7,50
Met sriracha mayonaise & toast

Kalfskroketten....................................€ 7,80
Met mosterd & toast

Kinderdijk kaas (vega).........................€ 8,00
Jong belegen kaas met zongedroogde tomaten
& kervelboter

Buffelmozzarella (vega).......................€ 9,00
Met bietenpesto & rucola

Zalm sashimi.......................................€ 10,00
Met aspergescheutjes & avocadowasabi

Paprika hummus (vega)........................€ 7,50
Met rettich, pijnboompitten & rucola

Porkbelly............................................ € 8,50
Met taugé, zoetzure komkommer & zwarte
bonensaus

Van 10:00 tot 15:00

croissant
muffin
chocolate chip cookie
appeltaart
brownie

Van 12:00 tot 16:00

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

Hamburger........................................€ 14,50
Met cheddar, augurk, tomaat, bacon, bbq saus
met frietjes & salade

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
Gort salade (vega)..............................€ 14,50
Met courgette, oven tomaatjes, artisjokharten,
salsa verde & pistache kruim

Rabarber salade (vega)......................€ 14,50
Geroosterde rabarber, wortel, venkel, geitenkaas
& ahorndressing

Rivierkreeft salade...........................€ 15,00
Met passievrucht, zeekraal, radijs
& 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

Van 18:00 tot 22:00

salades
Gort salade (vega).............................. € 14,50
Met courgette, oventomaatjes, artisjokharten,
salsa verde & pistache kruim

Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Flammkuchen.......................................€ 9,50

Rabarber salade (vega)......................€ 14,50

Vraag aan één van ons wat er vandaag
op het menu staat!

Geroosterde rabarber, wortel, venkel, geitenkaas
& ahorndressing

Plantainburger met rucola en zongedroogde
tomatensalsa met frietjes & salade

Met passievrucht, zeekraal, radijs
& sinaasappeldressing

Vegaburger (vega)................................€ 15,00
Hamburger.........................................€ 16,00
Met cheddar, rode uiencompote, augurk, tomaat,
bacon, bbq saus met frietjes & salade

Crepes................................................€ 14,00
Crepes gevuld met kip, zoodles, oventomaatjes
& jus de veau

Lasagne..............................................€ 17,00
Met gekonfijte eend, champignons in citroenboter,
zoetzure komkommer & pecorino kaas

Kabeljauwfilet.....................................€ 17,00
Met parelcouscous, paprika, saffraankroepoek
& spinaziesaus

Curry (vega)..........................................€ 14,50
Met geroosterde aubergine & bloemkool, zoete
aardappel, cashew kruim & basilicum olie

Rivierkreeft salade...........................€ 15,00

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

kids
Kids burger.......................................... € 8,50
Met tomaat, bacon, cheddar met frietjes & salade

Courgette bootjes (vega).......................€ 8,50
Gevuld met spaghetti, tomatensaus & parmezaan

Kabeljauwfilet......................................€ 8,50
Met parelcouscous, paprika & spinaziesaus

snacks
Kalfsbitterballen (6 stuks)....................€
Groentekroketjes (v) (4 stuks)................
€
Kaassoufflés (v) (6 stuks)........................
€
Samosa’s (v) (8 stuks)............................€.
Borrelpootjes (kip) (6 stuks)..................
€
Bittergarnituur klein (13 stuks)............€
Bittergarnituur groot (21 stuks).......... €
Gemarineerde olijven (v)....................€
Vondeltuintje (v)...................................€

7,00
6,50
7,00
6,00
7,00
12,50
18,50
3,50
8,50

Van 15:00 tot 23:00

Brood met dip (v)..................................€ 4,50
Bietenpesto & paprika hummus

Vondelplank.......................................€ 18,50
Burrata, brood met dip, makreelsalade, Kinderdijk
kaas, Italiaanse worst & crudité

Nacho’s................................................€ 8,50
Kip, kidneybonen, tomaat, cheddar, jalapeños,
zure room & guacamole

(Kan ook vega).......................................€ 7,00

Wortel, komkommer, paprika, cherrytomaatjes
met 3 soorten dip

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.

