LUNCH
12:00 – 15:00

TOMATENSOEP | brood

SMOOTHIES
YOGHURT-TROPISCH FRUIT

4.75

MANGO-PASSIEVRUCHT

4.75

7

CAESARSALAD | kip | parmezaan |
gepocheerd ei

13.5

SALADE | geroosterde wortel | veldsla | quinoa |
kikkererwten | granaatappel | sumac-yoghurt

10.5

GEFRITUURDE CALAMARI | citroenaïoli

8.5

- OP BROOD VAN MENNO (wit of bruin) GEITENKAAS | vijg | pijnboompitjes | roodlof |
honing-balsamicostroop

8.5

CARPACCIO | black garlic mayo | parmezaan

10.5

OUDE KAAS | tomatenchutney | mosterdzaad

7.5

KROKETTEN

8.5

Houd afstand naar andere gasten én naar ons
personeel.
Verkouden of koorts? Ander keertje terug komen
graag!
Handen desinfecteren bij binnenkomst.

12-UURTJE | tomatensoepje | landbrood met
kroket en landbrood met oude kaas

10

GELIEVE DE BAR HELEMAAL NIET TE
BENADEREN

UITSMIJTER 3 eieren
(met spek, kaas of ham +2)

- CORONA-AANPASSINGEN 1,5 METER AFSTAND NAAR IEDEREEN

De bar en de keuken zijn het hart van alle looplijnen
van ons personeel. Corona maakt niet bepaald
gastvrij, maar we kunnen helaas niet werken als u zich
daar ook bevindt.

TOILETGEBRUIK

GEGRILDE KIPPENDIJ op roti-brood
pindasaus | atjar

10.5
7.5

PANNENKOEK (met kaas, spek of appel +2)

6

PORTIE FRIET MET SNACK
(frikandel, kaassouffle, kipnuggets of kroket)

7.5

Zie instructies bij de ingang van de toiletten.
NB. Kinderen tot en met 12 jaar moeten vergezeld
van een volwassene naar het toilet.

Diverse soorten MUFFINS

3

TAART van de dag

4

APPELTAART

4

CHEESECAKE

4

BORREL
ROSARIUM BORRELPLANK

14.5

CRUDITÉ | kappertjes-ansjovismayonaise

6.5

NACHO’S | kaas | salsa | crème fraîche |
Black Bean-dip

7.5

BOERENKAAS | mosterd | cornichons

6.5

BITTERBALLEN 6 stuks

6.5

KAASSTENGELS 6 stuks

6.5

GEMENGD BITTERGARNITUUR 16 stuks

KIDS
TOSTI | ham | kaas

ZOET&TAARTEN

13.5

4.5

PANNENKOEK (met kaas, spek of appel +2)

6

PORTIE FRIET MET SNACK
(frikandel, kaassouffle, kipnuggets of kroket)

7.5

Veel van ons vlees, kip en kaas komen van De Lindenhoff:
een boerderij in Baambrugge.
"Respect voor de natuur" is hun visie. En dat proef je!

