Gebak
Jus d ‘Orange vers
3.50
Kokos ananas | mango | appel 3.95
Vers dagsap wisselend
3.95

SOEP met brood

Cheesecake
Appeltaart
Brownie

Gerookte tomatensoep bosui
Knoflooksoep croutons

TOSTI mais of bruinbrood
Ham of kaas
Ham | kaas

4.75

vanaf 2.60

Koffie | Espresso | Doppio Espresso
Cappuccino* | Espresso Macchiato*
Latte Macchiato* | Koffie Verkeerd*
*kan ook met soja melk
+0.20

5.25
+ 0.75

THEE vanaf 2.75

vanaf 6.25

Ceylon | Earl Grey | Smooth Chai
Groene thee | Jasmijn
Honing Rooibos | Mango Tropics
Verse munt | Verse gember

extra gebakken ei

UITSMIJTERS
3 eieren op mais of bruinbrood
Naturel | Ham | Kaas

0.50

koffie

LUNCHDEAL

6.25

koffie of thee naar keuze

Krabsalade dragon
Eiersalade gekookt ei
Roombrie uit de oven | honing
Grillworst warm | mosterdmayo
Een kopje soep naar keuze erbij?

3.00

7.50

7.25
7.50
7.75

11.75

Caesar

gepocheerd ei | kippendij
Parmezaanse kaas

Feta

vegan | BBQ saus | gefrituurde uien

grove mosterd

6.00

gefrituurd | noten
gedroogde tomaatjes

Jackfruit

8.75

8.75

Geitenkaas

romeinse sla | rode ui
licht pittige salsa

remouladesaus

6.25

met brood

Kip

6.75

Kaas-rucola

SALADES

10.00

kaas | tomaat | augurk | ui
hamburgersaus

grove mosterd

9.75

Warme beenham gebakken ui | honing-mosterdsaus
Carpaccio pestomayonaise | Parmezaanse kaas | rucola
Huisgemaakte gehaktbal jus | mayonaise
Geitenkaas gefrituurd | notenmix | peer
Pulled chicken BBQ saus | komkommer
Tonijnsalade huisgemaakt | ei | kruiden

Runder

Rundvlees

8.50

wit of bruin

met friet + 3.00

OMA BOBS
KROKETTEN
Garnalen

LUXE PAKHUIS DESEMBOL

burgers

mais of bruinbrood

mais of bruinbrood

mais of bruinbrood

Kipfilet bacon | sla | omelet | mosterdmayonaise
Zalm gerookt | ei | crème fraiche | sla | kappertjes

Slagroom

5.75

CLUBSANDWICH

3.50

Vis

bulgur | kikkererwten |
cherrytomaat | gegrilde aubergine

zalm | kabeljauw
srirachamayonaise

WARME LUNCH GERECHTEN
met friet + 3.00

TWAALF UURTJES mais of bruinbrood
Vlees rundvleeskroket | carpaccio | eiersalade
Vis garnalenkroket | gerookte zalm | krabsalade

8.50

Een kopje soep naar keuze erbij?

3.00

9.75

Kippendij saté atjar | gefrituurde uitjes | cassave kroepoek
Vegetarische quiche broccoli | spinazie | geitenkaas
Spareribs salade | knoflooksaus
HEEFT U EEN ALLERGIE, MELD HET ONS! HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN BEVATTEN.

9.75
8.50
9.75

