BITES
BORRELBITES

VANAF 12:OO UUR

Brood boter - aioli - hummus
			 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
TOT SLUIT KEUKEN

SALADES geserveerd met brood

12.5
Schapenkaas			
			
little gem - honing mosterd - pompoenpitten
					12.5
Lamsham
little gem - gepofte knoflook - artisjok

BOWLS

Makreel							13.5
koud gerookt - sojabonen - quinoa - zilvervliesrijst - komkommer
12.5
Avocado						
sojabonen - zaden - quinoa - zilvervliesrijst - paddestoelen - wasabi

SOEPEN

Pomodorisoep		 				 6
basilicum - flageolet
Soep van de chef		
				 6.5
vraag naar onze wisselende soep

BURGERS geserveerd met verse friet

				14.5
Black Angus			
brioche - ui - tomaat - bbq
The Beyond Burger			
			14.5
veggie - brioche - tomaat - chipotle

vegetarisch

veganistisch

ook verkrijgbaar na sluit keuken

LUNCH
VANAF 12.00 UUR TOT 16:00 UUR

RUSTIEK BROOD

KEUZE UIT WIT OF BRUIN BROOD
Hummus gegrilde groenten - tomaat				 8.5
Eilander kaas wisselende kaas - BIO - honing
8
Eilander rundvleescroquetten frisse salade - grove mosterd 9.5
Eilander garnalencroquetten frisse salade - limoenmayo 12.5
Gerookte zalm kappertjes - citroen				
9
Uitsmijter kaas en/of ham					 8.5

TOSTI’S

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

SOEPEN

Pomodorisoep basilicum - flageolet				 6
Soep van de chef vraag naar onze wisselende soep		
6.5

SALADES geserveerd met brood

Schapenkaas little gem - honing mosterd - pompoenpitten 12.5
Lamsham little gem - gepofte knoflook - artisjok
12.5

BOWLS

Makreel koud gerookt - sojabonen - quinoa

		

zilvervliesrijst - komkommer
Avocado sojabonen - zaden - quinoa - zilvervliesrijst		
paddestoelen - wasabi

13.5
12.5

BURGERS geserveerd met verse friet

Black Angus brioche - ui - tomaat - bbq			14.5
The Beyond Burger veggie - brioche - tomaat - chipotle
14.5

KIDS

Boterham keuze uit pindakaas - hagelslag - nutella		
3
Flensjes stroop - suiker					 4.5
KINDERMENU geserveerd 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

