
AFHAAL  
LUNCH

TOT 14.30 UUR

SOEPEN
Tomaat-linzensoep (p) 6,00

Thaise groentesoep (p) 6,50

SALADES (KLEIN | GROOT)

Geitenkaas met linzen, rode ui, granaatappel, 
pompoenpitten, gemengde sla  
en dressing (v) 7,00 | 10,00

Falafel met couscous, hummus, paprika, 
komkommer, sesamzaad, gemengde sla  
en dressing (p) 8,00 | 11,00

BROOD, BURGERS EN 
WRAPS
Platbrood met oesterzwammen in zoete ketjap, 
kiemgroente en ingelegde rode peper (p) 10,50

Sandwich met jonge kaas, gemarineerde 
komkommer en mosterdmayonaise (v) 8,90

Tortilla met gerookte makreel, zoetzure groente 
en kruidenmayonaise 8,50

Tortilla met kidneybonensalade, hummus, 
dukkah, tomaat en gemarineerde  
komkommer (p) 7,80

Huisgemaakte linzen-wortelburger op  
een bol met tomatenchutney, zoetzure groente  
en tomaat (p) 11,00

Vegetarische burger op een bol met tomaat  
en uiencompote (v) 12,50 | extra kaas +1,00

Runderburger op een bol met gebakken 
champignons, bacon en augurk 16,50 | extra  
kaas +1,00

Pastei met champignon, broccolimousse,  
edelgist en paprika, geserveerd met een frisse 
salade (p) 13,00

Quiche met gerookte kip, ui, jalapeños, 
geserveerd met een frisse salade 13,00

v = vegetarisch | p = plantaardig/veganistisch 
Allergie of intolerantie? We adviseren je graag.
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SUPPLEMENTEN
Ovenaardappelen (p) 6,50

Verse friet van Friethoes (p) 7,90
Gebakken in een Airfryer. Dit duurt wat langer.

Mayonaise (v of p) 1,40

Kruidenmayonaise (v of p) 1,80

Ketchup (p) 1,40

ZOETE VERSNAPERINGEN
DiVERS huisgemaakt lekkers
Kijk in de vitrine of vraag wat we hebben 
gemaakt. Ook zijn er plantaardige, gluten- en 
notenvrije opties.

CATERING
Heb je gasten, teamoverleg of iets te vieren?
Wij verstaan de kunst van het cateren. 
Meerdere gangen-diners of eenvoudige lunch- 
of dinermaaltijden, hartige versnaperingen en 
zoete lekkernijen, buffetten of walking diners.  
Het kan allemaal. 
Graag doen we een passend voorstel voor 
de levensgenieters, harde werkers en 
feestvierders.



AFHAAL
DINER

17.00-20.00 UUR

SOEPEN
Tomaat-linzensoep (p) 6,00

Thaise groentesoep (p) 6,50

SALADES (KLEIN | GROOT)

Geitenkaas met linzen, rode ui, granaatappel, 
pompoenpitten, gemengde sla  
en dressing (v) 7,00 | 10,00

Falafel met couscous, hummus, paprika, 
komkommer, sesamzaad, gemengde sla  
en dressing (p) 8,00 | 11,00

HOOFDGERECHTEN
Citroenrisotto met seizoensgroente en kruidige 
pitten (p) 13,00

Kokoscurry met diverse groente  
en rijst (p) 15,00

Verse tagliatelle met kruidenroomsaus, 
seizoensgroente en Parmezaanse kaas (v) 14,50

Runderstoofvlees met diverse groente  
en rijst 15,50
verse friet in plaats van rijst +6,40

Gemarineerde kip met huisgemaakte pindasaus, 
zoetzure komkommer, verse friet en  
mayonaise, geserveerd met kroepoek en 
seroendeng 17,50

Maandag t/m vrijdagschotel 12,50
altijd vegetarisch, regelmatig plantaardig

SUPPLEMENTEN
Ovenaardappelen (p) 6,50

Verse friet van Friethoes (p) 7,90
Gebakken in een Airfryer. Dit duurt wat langer.

Mayonaise (v of p) 1,40

Kruidenmayonaise (v of p) 1,80

Ketchup (p) 1,40 

BURGERS
Linzen-wortelburger (p) 11,00
huisgemaakte linzen-wortelburger op  
een bol met tomatenchutney, zoetzure  
groente en tomaat

Kikkererwtenburger (p) 11,20
huisgemaakte kikkererwtenburger op een  
bol met gepofte paprika en uiencompote

Vegetarische burger (v) 12,50
vegetarische burger op een bol met tomaat  
en uiencompote | extra kaas +1,00

The Dutch Weed Burger (p) 16,00
125 grams burger gemaakt van sojavlees en 
zeewier op een algenbroodje met sla, augurk 
en uiencompote

Hopperburger 14,50
toekomstbestendige burger met de unieke 
smaak van krekels, geserveerd op een bol  
met relish van aubergine en tomaat

Klassieke burger 16,00
runderburger op een bol met jonge kaas, 
tomaat en uiencompote

Champignon-baconburger 16,50
runderburger op een bol met gebakken 
champignons, bacon en augurk

Italiaanse burger 18,50
runderburger op een bol met mozzarella, 
tomaat en kruidenmayonaise

Pikante burger 16,00
runderburger op een bol met pikante salsa, 
harissakruiden en zoetzure groenten

v = vegetarisch | p = plantaardig/veganistisch 
Allergie of intolerantie? We adviseren je graag.
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