EVERYDAY LUNCH

VAN 11.00 TOT 16.00

KALFSKROKETTEN met brood & mosterd (twee stuks)

7.50

CRISPY CROKY CHICKEN een wrap gevuld met krokante kip en een frisse koriander-muntdressing

8.50

PANINI lekker gegrild focacciabrood met boerenachterham en gesmolten kaas

5.50

SMASHED AVOCADO op biologisch desembrood met feta crumble,

9.30

PROUD TO BE TROUT meergranenbroodje met een heerlijke salade van

9.00

GEROOSTERD GROEN bagel met gegrilde paprika & courgette en tomaten-basilicum cream cheese

8.00

CAESAR SANDWICH maisboterhammen met scharrelkippendijen met cajunkruiden,

9.80

BEANS IT UP hartig & stevig lunchgerecht met baked black eyed beans in rijke tomatensaus,

9.80

OH CRAB algenbroodje & fris pittige krabsalade met mango & groene papaja

9.50

KROKANTE FLATBREAD PIZZA met hummus, spicy veggie gehakt, tomaat & kruidensla vegan

9.50

de smaakmaker sumak uit het Midden-Oosten en tomaatjes met bacon / +1,50
duurzaam gerookte forel, rode bietjes en een beetje mierikswortel voor extra pit

Parmezaanse kaas en het perfecte eitje on top

zachtgekookt eitje & Mexicaanse groene salsa met feta crumble

GO ASIAN dragon roll (sushi) met krokante gamba & avocado, Tom Kha soep en een frisse salade

17.50

GO ASIAN BUT VEGGIE dragon roll (sushi) met krokante groene asperge & avocado,

17.50

SAY CHEESE twee runderburgertjes op brioche met gesmolten cheddar, sla en tomaat.

14.00

Tom Kha soep en een frisse salade

Geserveerd met frietjes & mosterd mayo

9.80

BEEF TERIYAKI flinterdunne Chinese pannenkoekjes om te vullen met rundvlees,
komkommer & taugé en af te toppen met teriyakisaus all time favourite!

13.00

AZIATISCHE SALADE met kortgebakken rundvlees, pinda’s, rode ui, munt & koriander
TOMATITO frisse salade van verschillende tomaatjes,

romesco, basilicumcrème en geroosterde zaden & pitjes

8.50

/ kan

FISH GOES EAST krokante visburgertjes van duurzame witvis op Oosterse wijze met mango &

14.00

TRUFFELRISOTTO met gebakken paddenstoeltjes, Parmezaanse kaas & rucola

14.50

groene papaja en een licht pittige saus van chili & koriander op een algenbroodje met frietjes

TOM KHA SOEP met noedels, sugar snaps, taugé & tahoe
TAART
FRAMBOZEN CHEESECAKE
CARROT CAKE

vegan

8.50

4.50
4.50

LUNCH/TAART

