LUNCH

WARME LUNCH
Kalfsvlees kroket op brood Keuze uit wit, bruin of spelt
2 krokketen geserveerd met mosterd of mayonaise

Kalfsvlees kroket met friet
2 krokketen geserveerd met mosterd of mayonaise

Frites met oma’s stoofvlees
Gestoofde rundvlees, gebakken uitjes & peterselie

Verse huisgemaakte hamburger 200gr
Runderburger, sla, tomaat, bacon, augurk & huisgemaakte hamburger saus

BROODJES
8,50
8,50
9,50

Huisgemaakte spareribs Keuze uit zoet of pittig
Geserveerd met coleslaw, tomaten salsa & knoflooksaus

16,00
16,00

Hete kip Gemarineerde kippendij

15,00

Amsterdamse Ossenworst
Warm vlees Dun gesneden varkens fricandeau

Sla, tomaat, komkommer, rode ui, truffelmayonaise, pijnboompitten,
rucola, Parmezaanse kaas & zongedroogde tomaat

Sla, tomaat, komkommer, rode ui, ham, kaas & gekookte ei

Caprese
Rucola, tomaat, rode ui, mozzarella & pesto

Wordt geserveerd met brood

Coco’s soep
Geserveerd met gemarineerde kippendij & bosui

Soep van de maand Maandelijks wisselende soep
U kunt dit aan de bediening vragen

6,00
6,00

Huis gemaakte kip rollade
Sla, tomaat, komkommer, bacon, ei & mosterdmayonaise

Sla, roomkaas, bieslook, komkommer, rode ui & kappertjes

Caprese
Rucola, tomaat, mozzarella, rode ui & pesto

Huis gemaakte tonijnsalade
Komkommer, tomaat, rode ui, augurk, ei & kappertjes

3 eieren met keuze uit kaas of ham of spek of salami

Carpaccio Dun gesneden rundvlees
Komkommer, tomaat, pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas,
rode ui, zongedroogde tomaat & rucola

Geitenkaas
Komkommer, tomaat, rode ui, walnoten crumble, gekarameliseerde
appel & balsamico

Caprese
Rucola, tomaat, rode ui, mozzarella & pesto

11,00
12

,00

9,00
10,00
9,50

7,00

12

,50

13

,50

11,50
9

,50

Ham

4,00

Ham/kaas

4,00

Ham/kaas/tomaat

5,00

Kaas/tomaat

4,50

Kaas/salami

4,50

Kaas/salami/tomaat

5,00

Hawai (ham, kaas, ananas)

5,00

Caprese

5,00

Broodkeuze

Kip

12,50

Tonijn

Tofu, sushirijst, wakame, komkommer,edamame boontjes, avocado & siracha

9,50

4,00

POKEBOWL

Tofu

8,00

Kaas

Wit, bruin of spelt

Crispy tonijn, sushirijst,wakame, komkommer, edamame boontjes,
avocado & siracha

11,50

TOSTI

Alle salades worden geserveerd met brood en alioli

Gemarineerde kippendij, sushirijst, wakame, komkommer, edamame
boontjes, avocado & siracha

8,00

€ 0,50 per extra ingrediënt

Hete kip Gemarineerde kippendij
Komkommer, tomaat, rode ui, cashewnoten & kerrymayonaise

8,50

UITSMIJTER

MAALTIJDSALADES
Noten, avocado, soja sesam dressing & rucola

9,50

CLUB SANDWICH

Gerookte zalm

Quinoa salade

10,00

Carpaccio Dun gesneden rundvlees

Gezond

Keuze uit boeren friet of zoete aardappel friet

11,00

Geitenkaas

Sla, saté saus & gebakken ui

Alle gerechten worden geserveerd met friet

SOEP

Sla, tomaat, komkommer, rode ui, augurk, gepekelde ei dooier &
bieslook roomkaas

Sla, komkommer, rode ui, gekookt ei & honing mosterd saus

22,50

9,50

Gerookte zalm

Sla, tomaat, komkommer, rode ui, walnoten crumble &
gekarameliseerde appel

Kippendij saté 200gr gemarineerde kippendij
Geserveerd met zoetzure komkommer, bananen chips, rode ui &
gebakken uitjes

Rucola, tomaat, komkommer, rode ui, augurk & kappertjes

Tomaat, zoetzure komkommer, rode ui, cashewnoten & kerrymayonaise

Verse huisgemaakte groenteburger 200gr
Burger (gemaakt van wortel, noten & Parmezaanse kaas), sla, tomaat,
rode ui & champignons

Huis gemaakte tonijnsalade

14,50
13,75
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