LUNCH

10.00 – 16.00 UUR

KOUD
Geserveerd op bruin brood:
GEROOKTE KIP met roerei, tomaat en dragon-mayonaise 8,80
GEROOKTE ZALM met roomkaas en komkommer 7,50
HUMMUS met gegrilde groente, zongedroogde tomaat en gruyère i ( ) 7,50
NOTEN-ROZIJNENBROOD met oude kaas, rucola en honing-mosterddressing i 7,20

WARM
Geserveerd op twee bruine boterhammen:
RUNDERKROKETTEN (2 stuks) met groene mosterdmayonaise 8,80
RUCOLA-KAAS KROKETTEN (2 stuks) met groene mosterdmayonaise i 8,80
UITSMIJTER kaas i 7,80
UITSMIJTER ham/kaas 8,10
UITSMIJTER oesterzwammen en kaas i 8,80
TOSTI KAAS met curry i 4,60
TOSTI HAM EN KAAS met curry 4,90
NAANBROOD met pico de gallo, hummus en feta i 6,20
BROODJE RUNDERBURGER met rode uiencompote, cheddar, augurk en mosterdmayonaise i 9,80
PITA KNOLSELDERIJ-SHOARMA met yoghurtdip en rode ui i 8,80

SOEP EN SALADE
SOEP VAN DE DAG klein 5,50 / groot 8,50
GEGRILDE PAPRIKASOEP klein i 5,50 / groot i 8,50
THAI BEEF SALADE met taugé, koriander, cashewnoten, paprika en cassave (geserveerd met brood) 14,50
Bijgerechten in combinatie met een van de bovenstaande gerechten
BIOLOGISCH DESEMBROOD met boter i 1,90
SIDE SALADE komkommer, ui, mozzarella, tomaat i 2,80
FRIET met mayonaise i klein 2,10 / groot 3,80

KIDS
BROODJE AAP jam, hagelslag, nutella of kaas i 2,60

i vegetarisch
veganistisch

DINER

VANAF 17.00 UUR

VOORGERECHTEN
BROODPLANK met aioli en zongedroogde tomatenboter i 4,50
SATÉ LILIT van gamba en witvis met atjar, krokant uitje en een milde tomatensambal 8,50
STEAK TARTAAR van tomaat, rammenas en kappertjes met kwarteleitje en toast van brioche i (

) 8,50

RUNDERCARPACCIO met mosterdmayonaise en oude kaas 8,50
SOEP VAN DE DAG klein 5,50 / groot 8,50
GEGRILDE PAPRIKASOEP klein i 5,50 / groot i 8,50

HOOFDGERECHTEN
RIB-EYE met geroosterde roseval, knoflookspinazie en rode-uiencompote 17,50
ZEEBAARSFILET met risotto, zeekraal, doperwtjes, paarse bloemkool en limoen-olie 17,50
OSSOBUCO met gremolata-puree, gegrilde paprika, courgette en een kalfsjus 17,50
TACO’S met vegetarisch kipstukje, bataat, pico de gallo, feta en salade i 15,50
LINGUINE met manchego, jonge spinazie, groene asperges, rode ui, knoflook, en tomatensalsa i 15,50
WEEKGERECHT de bediening vertelt je graag meer! 16,50
THAI BEEF SALADE met taugé, koriander, cashewnoten, paprika en cassave 14,50 (geserveerd met brood)

NAGERECHTEN
CHOCO MADELEINE met gekarameliseerde perzik en vanille-ijs (i

) 7,00

BANANEN-BUTTER met spekkoek, pistache-ijs en vruchtencoulis (i

) 7,00

KOKOSBAVAROISE met praline roomijs en gesuikerde paranoot (i

) 7,00

KAASPLANKJE selectie van nationale en internationale kazen i 8,00
Bijgerechten in combinatie met een van de bovenstaande gerechten
BIOLOGISCH DESEMBROOD met boter i 1,90
SIDE SALADE komkommer, ui, mozzarella, tomaat i 2,80
FRIET met mayonaise i klein 2,10 / groot 3,80
i vegetarisch
veganistisch

to go - lekker voor bij de film

