
Soep 
Indiase linzensoep  met naanbrood

Uiensoep  met kaasstengels 

Flammkuchen
Flammkuchen Elzas

Vega flammkuchen

Diner & Borrel

Salad bowls 
Salmon bowl

Chicken tikka bowl

Evergreen salad

gerookte zalm, tempura gamba’s, komkommer,
noodle sla en rode curry mayonaise

met bacon, creme fraiche, ui en kaas

met pesto, creme fraiche, tomaatjes en kaas

gemarineerde kip, tomaatjes en jasmijnrijst 
salade

groene linzen, gegrilde courgette, druiven,
pistache en avocado

Vleesgerechten 
Jack Daniel Ribs

Credible Hot Dog

Black Angus Burger

Spare ribs met knoflooksaus

broodje met worst, zuurkool, augurk, 
mosterd en ketchup

met cheddar, jalapeno, komkommer relish,
gerookte bacon, funky burgersaus en friet

6,00

6,00

7,75

7,75

14,50

13,00

12,50

14,00

9,50

12,50

Visgerechten
Viscurry van zeewolf

Bao Buns

Kibbeling

Taco’s

Broodje Sloppy Jack

Bijgerechten

met jasmijnrijst, wortel en naanbrood

met krokante gamba’s, mango, zoetzure
komkommer, koriander en sriracha saus

van witvis met remouladesaus

gevuld met mango, zwarte boontjes, avocado,
witte kool sla en sriracha mayonaise
met jackfruit, Jack Daniel saus, rode koolsla,
krokante kikkererwten en friet met vegan mayo

Home made fries

Zoete aardappelfriet

Zoete aardappel

Groene salade

Wokgroente

met of zonder parmezaanse kaas en mayo
of vegan mayo
met of zonder parmezaanse kaas en mayo
of vegan mayo

geroosterd, met creme fraiche en tomatensalsa

kleine gemengde salade

Vegagerechten
Vega hot dog broodje met vegetarische worst, zuurkool, 

augurk, mosterd en ketchup

Gebak
Appeltaart

Cheesecake

Brownie

Polenta cake

met of zonder slagroom

met bastogne bodem en bosvruchtentopping

met heel veel chocola

amandel citroen cake

Chocolade taart met blauwe bessen en salted caramel

14,50

13,50

11,50

9,50

10,50

10,50

3,75

3,75

3,75

3,50

3,75

4,50

4,50

4,00

5,00

4,00

gewokte seizoensgroente

Borrelplanken
Veggie plank

Say cheese plank

Asia plank

Naan brood

Geroosterde bloemkool

gemarineerde olijven, bloemkool, hummus, 
naan brood, muhamara, aubergine dip, 
geitenkaas bitterballen, pickles, loempia, gezouten
bladerdeeg stengels met pesto en tempeh sate

jonge en oude kaas, appelstroop,
biermosterd, augurken en geroosterde noten

loempia, gefrituurde dim sum, yakitori kip,
tempeh sate en tempura gamba’s

Borrelhapjes
Warm knoflookbrood

Let’s meat plank yakitori kip, serranoham, osseworst,
gedroogde worst, bitterballen, geroosterd 
brood en pickles

Bittergarnituur

Kaasstengels

Buenos Nachos

Nootjes

Olijven

met oude en jonge kaas en rozemarijn

met hummus, muhamara en aubergine dip

uit de oven met hummus, half of heel

gemengd of alleen bitterballen (12 st)

met chilisaus (12 st)

met cheddar, guacamole, chilisaus,
creme fraiche en jalapeños

gemengde borrelnootjes

gemarineerde groene olijven

= melk

= ei

= granen

= soya

= vis

= schaaldieren

= pindas

= noten

Triple chocolate 
chip cookie

Donut van de Wit

= vegan

donut van onze buren met wisselende smaken

2,25

2,75

14,50

9,50

15,00

15,00

6,75

6,50

4,00/7,50

7,50

7,50

7,50

2,25

3,60


