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WARME DRANKEN
Thee		
Munt thee		
Gember thee 		
Espresso 		
Dubbele espresso 		
Koffie 		
Espresso macchiato 		
Doppio macchiato 		
Cappuccino 		
Koffie verkeerd		
Latte macchiato		
Cortado		
Flat White		
Chai Latte		
Babyccino		
Warme chocolademelk		
Irish coffee		
Warme choco met rum		

€ 2,30
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,50
€ 2,80
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 7,80
€ 7,80

SAP
Verse jus		
Appelsap		
Appel / aardbeisap		
Perensap		
Big Tom tomatensap		

€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

DORSTLESSERS
Coca-Cola		
Coca-Cola zero		
Chaudfontaine rood (0,2L)		
Chaudfontaine blauw (0,5L) 		
San Pellegrino (0,75L)		
Fanta Orange		
Fristi		
Chocomel		
Ginger ale		
Fuze tea ice tea sparkling		
Fuze tea ice tea green		
Sprite		

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,00
€ 5,50
€ 2,60
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
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ONTBIJT
10:00 - 15:00

Tonic		
Citroen-gember limonade (dorstlesser van Dorstlust)
Rabarber limonade (dorstlesser van Dorstlust)
Gingerbeer (dorstlesser van Dorstlust)
Elderflower tonic (dorstlesser van Dorstlust)
Melk		

€ 2,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,80
€ 3,80
€ 2,50

BORREL&
Aperol Spritz		
Crodino, Alchohol vrij aperitief
Bulldog Gin & Elderflowertonic
Bulldog Gin & Tonic		
Vodka & Coca-Cola (Finlandia)
Vodka & citroen/gember limo (Finlandia)
Campari Soda 		
Jack Daniel's & Coca-Cola		
Jameson & Gingerale		
BelloTonic		
Cuba Libre (Rum & Coca-Cola)
BACO		

€ 6,50
€ 3,20
€ 10,30
€ 9,10
€ 8,10
€ 9,00
€ 6,60
€ 7,60
€ 8,10
€ 6,60
€ 8,40
€ 7,60

STERK
Jonge jenever		
Vodka		
Bello limoncello		
Bacardi wit		
Tequila Bianco		
Bulldog Gin		
Jameson		
Courvoisier		
Jack Daniel's		
Baileys		
Sambuca		
Campari		
Jägermeister		
Bruine rum		

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.

€ 3,50
€ 5,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 6,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,80

American pancakes
met banaan en bosvruchtencoulis
Griekse yoghurt
met vers fruit en agavesiroop
optie: met granola (+ €1,50)
Croissantje
met boter en jam

€ 7,00

€ 3,50

* Pimp je ei
Keuze uit:
kaas, ham, geitenkaas (+ €1,-)
bacon (+ €1,50)
olijven, tomaat (+ €0,50)
gerookte zalm (+ €3,-)

Omelet met toast *
Uitsmijter met toast *
Roerei met toast *

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Voor bij de koffie
Appeltaart
Cheesecake

€ 7,00

€ 5,00
€ 5,00

LUNCH
12:00 - 16:00
Tosti's
kaas
kaas en ham
kaas en tomaat
kaas, ham en tomaat

€ 7,50

Hamburger
met tomaat, rode ui, bacon, cheddar,
ijsbergsla en zwarte bonensaus
Groentekroketten (v) met srirachamayo
Kalfskroketten met mosterd
Flammkuchen van de dag
Soep van de dag
Kidsburger
met bacon, tomaat en cheddar

€ 8,75

Salades

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Broodjes
Belegen Stolwijker kaas (v)
met rodekool, pistache en agavemosterdsaus
Buffelmozzarella (v)
met zongedroogde tomatentapenade
en een kruidenmelange
Gerookte zalm
met komkommer, wasabi crème fraîche,
passievrucht en furikake
Wrap (v)
met aardperenhummus, wortel,
komkommer, quinoa en spinazie
Kippendijfilet (scharrel)
met zucchini zoodles, tomaat en mangochutney

€ 9,50
€ 7,50
€ 8,50

Kip salade (scharrel)
romanasla, ei, ansjovis, bacon, parmezaan,
papadum en zwarte knoflookvinaigrette
Linzen salade (v)
mesclune, peer, ui, venkel, cherrytomaten,
yoghurt en ras el hanout dressing

€ 14,50
€ 7,75
€ 8,00
€ 9,50
€ 7,50
€ 8,50

€ 14,50
€ 14,00

Frietjes met mayonaise
€ 4,00
Zoete aardappel frietjes met sriracha mayonaise € 5,50

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.
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DINER
18:00 - 22:00
Hamburger
met tomaat, rode ui, bacon, cheddar,
ijsbergsla en zwarte bonensaus
Zoete aardappel-bonenburger (v)
met romana sla, avocado,
piri piri saus en yoghurt
Kipfilet (scharrel)
met zucchini zoodles, cherrytomaat,
aardappel krokantjes en bramenjus
Fettuccine (v)
met vegan alfredosaus, gegrilde bimi,
champignons, cashewnoten en peterselie olie
Vis van de week
vraag aan ons wat er op het menu staat!
Noodle soep
met jerkchicken, bundelzwam, wortel, ei en prei
Ravioli
vraag aan ons wat er vandaag op het menu staat!
Flammkuchen
vraag aan ons wat er vandaag op het menu staat!
Soep
vraag aan ons wat er vandaag op het menu staat!

€ 16,50
€ 15,00
€ 16,50
€ 14,50
€ 19,50
€ 12,50
€ 14,50
€ 9,50
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Salades
Kip salade (scharrel)
romanasla, ei, ansjovis, bacon, parmezaan,
papadum en zwarte knoflookvinaigrette
Linzen salade (v)
ui, peer, venkel, cherry tomaten, mesclune,
yoghurt en ras el hanout dressing

€ 14,50
€ 14,00

Kids
Kidsburger
met bacon, tomaat en cheddar
Fettuccine (v)
met vegan alfredosaus, gegrilde bimi,
champignons, cashewnoten en peterselie olie
Zoete aardappel pizza (v)
met crème fraîche, babyspinazie,
zongedroogde tomaat en parmezaan

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

€ 7,50
BORREL
15:00 - 23:00

Kalfsbitterballen
(6 st.)
Empanada’s
(4 st.)
Vegan bitterballen (v)
(6 st.)
Kaassoufflés (v)
(6 st.)
Risottini's (v)
(6 st.)
Samosa's vega (v)
(8 st.)
Drumsticks
(6 st.)
Bittergarnituur klein
(13 st.)
Bittergarnituur groot
(21 st.)
Gemarineerde olijven (v)		

€ 8,00
€ 9,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 9,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 13,50
€ 19,50
€ 4,00

Frietjes met mayonaise
€ 4,00
Zoete aardappel frietjes met sriracha mayonaise € 5,50
Noten melange
€ 6,50
Brood
€ 4,50
met aardperenhummus en tomatentapenade
Nacho’s
€ 8,75
jerkchicken, jalepeños, paprika, kidneybonen,
cheddar, zure room & guacamole
- Vega optie
€ 7,25
Vondeltuintje (v)
€ 8,50
wortel, komkommer, paprika, cherrytomaatjes
en 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.

Van de tap:
Tap Bud
Tap Bud 0,5
Hertog Jan Pils
Funky Falcon
Witbier
Leffe Blond
Weizener 0,33
La Chouffe

alc. 5,2%
alc. 5,2%
alc. 5,7%
alc. 5,2%
alc. 4,9%
alc. 6,6%
alc. 5,7%
alc. 8,5%

Op fles:
Leffe Bruin
alc. 6,5%
Leffe Triple
alc. 8,5%
Goose IPA
alc. 5,9%
Lellebel
alc. 5,7%
White Mamba
alc. 5%
San Miguel
alc. 5%
Corona
alc. 4,5%
Corona sharing bucket, 5 flesjes
Somersby Cider
alc. 4,5%
Duvel
alc. 8,5%
Radler Lemon
alc. 2,7%
Rosébier
alc. 4,5%
0,0%
Witbier 0,0		
Pils 0,0		
Leffe Blond 0,0		

€ 3,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 5,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 25,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,50

Mas suau Cava		 glas € 6,50 / fles € 33,00
Brut nature, Spanje
Mooie, droge Cava. Fijne mousse & een licht bittertje
geeft de Cava wat spannends.
WITTE WIJN
Fiano bianco		glas € 4,00 / fles € 23,00
Maravigna, Puglia, Italië
Volle, droge witte wijn gemaakt van de Zuid-Italiaanse
Fiano druif.
Pinot Grigio		glas € 4,50 / fles € 25,00
Villa di Mare, BIO, Italië
Een frisse Pinot Grigio met hinten van
groene appel & kiwi.
Gascogne Sauvignon Blanc
glas € 5,00 / fles € 28,50
Sud Ouest, Frankrijk
Opwekkende, droge witte wijn met frisse citrus tonen.
Vinho Verde		 glas € 5,50 / fles € 31,00
Vinhos Norte, BIO, Portugal
Een fijne Portugese doordrinker. Licht & fris.
RODE WIJN

ROSÉ & BUBBELS

Barbera Amanta		
glas € 4,50 / fles € 25,00
Piemonte, BIO, Italië
Een licht gekoelde rode wijn,
opwekkend met hinten van frisse kersen.

Cinsault rosé		 glas € 4,00 / fles € 23,00
Pays d'Oc, Frankrijk
Een hele fijne, lichte rosé. Uitsluitend Cinsault zorgt voor
de mooie lichte rosé die je graag wilt op het terras.

Brindisi		
glas € 4,50 / fles € 25,00
Luca Botter, Puglia, Italië
Zacht zondoorstoofd fruit & een lichte houtrijping
zorgen voor een mooie & complete wijn.

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.

