
12:00 - 16:OO UUR

AMBACHTELIJK BROOD MAIS OF WALDKORN
Fenegriek  biologische kaas van het eiland - tomatenpesto   9.5
rozenbottel - pompoenpitten  
Pastrami  augurk relish - kwartel ei - truffelmayonaise   11.5
Eilander rundvleeskroketten  frisse salade - mosterdmayo   11.5
Gerookte zalm  kruidensla - komkommer     11.5
rode ui - wasabimayonaise
Rendang  paddenstoelen - tzatziki - romeinse sla    13.5
krokante ui - kerriemayonaise
Rendang  rundvlees - tzatziki - romeinse sla     15.5
krokante ui - kerriemayonaise 
BLTC  bacon - tomaat - kip - sla - kerriemayonaise   12.5
Uitsmijter - kaas en/of ham - kaas en/of spek      9.75

SOEPEN
Pomodori  kruidenolie - bosui       7.5
Soep van de Chef  vraag naar onze wisselende soep    8.5

SALADES      GROOT / KLEIN
Ceasar  gebraden kippendij - croutons - kwartelei   16.75 / 14.5
knoflook - parmezaan
Gamba  tomaat - rode ui - radijs - wasabi    17.75 / 15.75
Quinoa  kikkererwten - komkommer - tomaat - olijven     16.5 / 13.5
feta - zwarte knoflook 



      vegetarisch           vegetarisch mogelijk      
      veganistisch          veganistisch mogelijk
    ook verkrijgbaar na sluit keuken

BAR BITES
Plukbrood  boter - aioli - pesto  7.75
Olijven  gemarineerd - knoflook  4.75
Gezouten notenmix    4.75
Kaas- en worstplankje               12.75

SNACKS (8 stuks)
Eilander bitterballen met mosterdmayo 8.75
Mini bospaddenstoelenkroketjes  8.5
met truffelmayo 
Kaasstengels met chilisaus   8.5
Mini rendangkroketjes met chilisaus  8.75
Gefrituurde uienringen met knoflooksaus 8.5
Verse friet met mayonaise   4.5
Gemengde borrelgarnituur (15 stuks)  15
met diverse sausjes

BURGERS MET VERSE FRIET EN MAYONAISE
Black Angus  tomaat - augurk - ui - bacon  17.5 
cheddar - bbq saus   
Beyond tomaat - augurk - ui - cheddar 16.5
bbq saus

RUSTIEKE TOSTI’S WIT OF BRUIN BROOD
Classic kaas en/of ham   8 
Walvisvaarder brie - cranberry   9

KIDS
Boterham pindakaas, hagelslag of nutella       4.5
Poffertjes boter - poedersuiker               6.5
Kindermenu met friet en appelmoes
Keuze uit; kroket, gebakken kip of visfilet            9.5

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

VANAF 12:OO UUR


