LUNCH

Wij serveren onze lunchgerechten tot 17.00 uur
BROOD
keuze uit wit of volkorenspelt
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, geroosterde
paprika, kapperappeltjes en haricot verts.

10.50

FOCACCIA TOSTI
Focaccia tosti met mozzarella, tomaat, rucola,
pesto en Serranoham.

7.50

9.00

DOPERWTENSOEP
Met katenspek, feta en citroenolie.

6.50

GROENTENSANDWICH*
Brood met humus, gegrilde groenten, gegrilde
tomaten, pijnboompitten en avocado.

10.50

11.50

BURGERZAKEN LUNCH
Een boterham met huisgemaakte tonijnsalade, een
boterham met kroket en een kopje doperwtensoep.
PULLED CHICKEN
Op naanbrood met frisse coleslaw, botersla en
sriracha-mayonaise.

10.50

BURGERZAKEN BURGER
Angus rundvleesburger, oude kaas, brioche broodje,
truffelmayonaise, crispy bacon, gebakken ui, tomaat
en botersla.

16.00

VEGAN BURGER*

16.00

Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en
pijnboompitten.
GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm op getoast brood met avocado,
citrusmayonaise, cherrytomaten, bosui, zoetzure
komkommer en zachtgekookt ei.

11.50

KIPCLUB
Clubsandwich met langzaam gegaarde kipfilet,
gebakken spek, tomaat, sla, komkommer,
ravigottesaus en een gebakken ei.

10.50

GAMBA CURRY

9.50

botersla,
gebakken ui en zoetzure coleslaw.

cashewnoten. Geserveerd met knoflook-naanbrood
en een yoghurtdip.
UITSMIJTER*
Keuze uit ham, kaas en/of spek.

Per item

8.00
+0.50

KIPSATÉ
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas en
gefrituurde uitjes. Geserveerd met frites.

14.50

TWEE RUNDVLEES KROKETTEN
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten.
Geserveerd met brood of frites.

7.50

SALADES

SPECIAL

SALADE NIÇOISE
Salade van tonijn met little gem, rode ui, ansjovis, roseval,
olijven, tomaat, zachtgekookt ei, haricot verts en citrusmayonaise.

12.50

SALADE WATERMELOEN
Salade met watermeloen, feta, aardbei, komkommer,
pistache en fijngesneden munt.

10.50

SALADE KIP
Huisgegaarde lauwwarme kipfilet met babyleaf, cherrytomaten,
bosui, crispy bacon, gekookt ei, croutons, Parmezaanse kaas
en een frisse dressing.

10.50

WEEKSPECIAL
Iedere maandag t/m donderdag te bestellen.
Vraag onze medewerker naar de special van
deze week of scan de QR-code met uw
telefoon.

Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om event uele allergieën bij uw
bestelling kenbaar te maken. * Deze gerechten passen in een vegetarisch dieet.

