
BORRELBITES
Brood  boter - aioli - tapenade      5.5
Olijven   gemarineerd - knoflook      4
Gezouten notenmix        4
Eilander kazen        11
Eilander droge worst        7.5
Snacks van het eiland       8.5
 - bitterballen (8 st.)
 - mini garnalencroquetten (6 st.)
 - mini bospaddenstoelencroquetten (6 st.)
 - kaasstengels (8 st.)
Vegetarische slager       8.5
 - bitterballen (8 st.) 
Gemengd borrelgarnituur     16
Verse frieten  mayonaise       4 

SALADES
GESERVEERD MET BROOD
Avocado en biet      12.5
geitenkaas - balsamico - hazelnoot
Gerookte zalm      12.5
komkommer - tomaat - honing-mosterddressing
Lamsham       12.5
zongedroogde tomaat - artisjok
gepofte knoflook vinaigrette

SOEPEN
Pomodorisoep        6
basilicumolie
Soep van de chef        6.5
vraag naar onze wisselende soep

BURGERS
GESERVEERD MET VERSE FRIET
Black Angus       14.5
tomaat - augurk - bbq saus
Veggie Burger       14.5
ui - tomaat - bbq saus

    vegetarisch       veganistisch       ook verkrijgbaar na sluit keuken

BITES

TOT SLUIT KEUKEN

VANAF 12:OO UUR



SANDWICHES
KEUZE UIT WIT OF BRUIN BROOD
Biologische kaas  wisselende kaas van het eiland - honing   8
Eilander rundvleescroquetten  frisse salade - grove mosterd  9.5
Eilander garnalencroquetten  frisse salade - grove mosterd   12.5
Uitsmijter  kaas en/of ham       8.5

TOSTI’S
Classic  kaas en/of ham       5.5 
Caprese  mozzarella - basilicum - tomaat     6.5

SOEPEN
Pomodorisoep  basilicumolie       6
Soep van de chef  vraag naar onze wisselende soep    6.5

SALADES
GESERVEERD MET BROOD
Avocado en biet  geitenkaas - balsamico - hazelnoot  12.5
Gerookte zalm  komkommer - tomaat    12.5
honing-mosterddressing 
Lamsham  zongedroogde tomaat - artisjok   12.5
gepofte knoflook vinaigrette

BURGERS
GESERVEERD MET VERSE FRIET
Black Angus  tomaat - augurk - bbq saus   14.5
Veggie Burger  ui - tomaat - bbq saus   14.5

KIDS
Boterham  keuze uit pindakaas - hagelslag - Nutella    3
Flensjes  stroop - suiker       4.5

Kindermenu met frietjes en appelmoes      7.5
naar keuze croquette, gebakken vis of kip

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

    vegetarisch       veganistisch       ook verkrijgbaar na sluit keuken

LUNCH
VANAF 12.00 UUR TOT 16:00 UUR


