SOEPEN

LUNCH SPECIALS

ROMIGE MOSTERDSOEP | 6,75

FISH AND CHIPS | 14,95

met bacon en crème fraîche

gebakken kibbeling met remouladesaus, frites en
een frisse salade

VERSE TOMATENSOEP | 6,75 (ook vegan)
met pesto en crème fraîche

SOEP VAN HET SEIZOEN | wisselende prijs
vraag uw gastheer / vrouw

BROODPLANKJE + SMEERSELS | 4,95
(ook vegan)

12 - UURTJE | 13,75 * DE LUXE + 2,75
soep naar keuze, 2 snee vloerbrood met kaas, salade
en een Amsterdamse kroket. Incl koffie, thee, melk of
karnemelk (tegelijk geserveerd)
* DE LUXE VLEES: CARPACCIO I.P.V. KAAS
* DE LUXE VIS: ZALM I.P.V. KAAS

BROODJES

UITSMIJTER CARPACCIO | 13,75

BEENHAM | 9,95

BOEREN UITSMIJTER | 11,95

baguette met lauwwarme beenham, krokante
uitjes en honing mosterdsaus

met ham, gebakken spek, uien, champignons en
paprika

CARPACCIO | 10,95
Italiaanse bol met dun gesneden carpaccio,
pijnboompitten, oude kaas en truffelmayonaise

GEZOND | 9,95

met sla, oude kaas, pijnboompitten en kruidensaus

BROOD / PLATE
TWEE KROKETTEN | 10,50

waldkornbol met sla, tomaat, ham, kaas,
komkommer, ei en kruidensaus

keuze uit: Amsterdamse rundvlees of
vegan kerrie masala kroketten met vloerbrood
Garnalen kroketten met limoenmayonaise i.p.v. + 3,50

ZALM | 11,95

KIPSATE | 13,95

waldkornbol met sla, gerookte zalm, crème
fraîche, wortel hummus en kruidenolie

malse kippendijen, satésaus, atjar en kroepoek
met vloerbrood
FRITES & SALADE I.P.V. BROOD | extra 4,00

SALADES
CARPACCIO | 13,75
met truffelmayonaise, oude kaas,
pijnboompitten en zongedroogde tomaat

ZALM | 13,75
met limoenmayonaise, kerrie bloemkool,
ingelegde komkommer, ei en croutons

BLEU DE WOLVEGA | 13,75
met huisgemaakte chutney, gemengde noten,
pesto en Aceto balsamico

FRITES | 2,95
mandje frites bij uw salade?
Onze salades worden rijkelijk gevuld en
geserveerd met vloerbrood

KIDS
KINDERPANNENKOEK | 5,75
met poedersuiker en snoepje

KINDER TOSTI | 4,95
met ham, kaas of ham/kaas en tomatenketchup

FRENCH TOAST | 5,75
met poedersuiker, stroop en vers fruit

PANNENKOEKEN
met stroop en poedersuiker

NATUREL | 8,95
APPEL OF SPEK OF KAAS | 10,95

LUNCHEN

