Gebak

Lunch

Sandwiches

Appel - 4,25
Appeltaart

Wortel - 4,25

Carrot cake met crunchy amandel
topping

Chocolade - 5,25

Keuze uit licht moutbrood of volkoren zuurdesem

Oude kaas – 8,75

Omelet van drie eieren met gebakken
champignons, gebakken ui en kaas

Tonijnsalade – 8,5

Met drie gebakken eieren
Kaas +0,75
Spek / ham +0,75
Kaas en spek / ham + 1,50

Met frisse tonijnsalade, Granny Smith
appel, radijs, kappertjes, alfalfa en
veldsla

Citroen - 5,50

Gerookte biefstuk – 9,5

Bosvruchten - 5,75

Bosvruchten cheesecake met zachte
Bastognebodem
Ons gebak komt van Patisserie Min
Zeven uit Baarn. We zijn benieuwd wat
jullie er van vinden!

Met gerookte biefstuk,
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
rucola en pompoenpitten

Volkoren zuurdesum brood
gegrild met geitenkaas, walnoot,
uiencompôte en honing

Kroketten op brood – 8,5

Tosti superdeluxe, met gruyère,
cheddar en boerenham van volkoren
zuurdesum brood

Latte macchiato - 3,5
Flat white - 4
Café crème - 2,75 / 3,75
Espresso - 2,75 / 3,5
Espresso macchiato - 3

Hazelnoot, Vanille of Caramel

Croque Monsieur - 9

Burger & friet

Rundvleesburger - 17,5

Black Angus burger (200gr)
op een briochebol met bacon,
tomaat, augurk en huisgemaakte
burgersaus. Met friet en een
frisse koolsla. Met kaas +0,75

Knolselderijburger – 16

Langzaam geroosterde
knolselderij met tomaat, zoetzure
ui, rucola en truffelmayo op een
krokant Pugliaans platbrood. Met
friet en een frisse koolsla.

Chai latte - 4,25
Warme choco - 3,5
Verse gemberthee - 3,25
Verse muntthee - 3,25
Thee - 2,75

Americano - 3,75

Earl Grey, English Blend, Green,
Green Jasmine, Green Lemon,
Rooibos, Herbal, Chai Vanilla

Iced coffee - 3,25

Irish Coffee - 7,50

Iced latte - 4
Extra shot espresso + 0,75
Havermelk + 0,5
Slagroom + 0,5

Mosselen - 21,5

Soep

Op klassieke Franse wijze met
witte wijn en remoulade.
Met frites en een frisse koolsla.

Basilicum-tomatensoep – 6,5

Nu in het seizoen

Huisgemaakte tomatensoep met
room, olijfolie en brood

Soep van vandaag

Vraag ons team naar
de soep van de dag!

Salades

Panzanella – 15

Italiaanse broodsalade, met een kleurrijke mix aan tomaatjes, gemarineerde
croutons, balsamicodressing en een
bol Italiaanse biologische burrata.

Caesar salade – 15,5

Een stevige Caesar met little gem
en huisgemaakte ansjovisdressing,
krokante pancetta, malse sousvide
gegaarde kipfilet en een halfzacht
gekookt eitje

tot 16:00

Caffè latte - 3,25

Sweet latte - 4,25

Grillsandwich geitenkaas &
walnoot – 8,75

Lunch

Cappuccino - 3,25 / 4,5

Uitsmijter – 8

Humus & frisse salade – 8,5

Met humus, tomaat-koriandersalade,
Griekse yoghurt met geroosterde
knoflook en pompoenpitten

Twee ambachtelijke
rundvleeskroketten van de slager op
brood

Koffie / Thee / Choco

Boerenomelet – 9

Met Old Alkmaar kaas,
tomaat, Amsterdams zuur en
piccalillymayonaise

Tartelette met chocolade, mokka en
amandel

Tartelette met lemon curd en
meringue

tot 16:00

