
2 stevige sneeën donker of licht 
brood, rijkelijk belegd met: 
>  pittige biologische kaas en 

mosterd mayo

>  huisgerookte rosbief, zoetzuur 
van rode biet, tomaten en 
rucola sla

>  huis gerookte zalm, kappertjes 
mayonaise, rode ui en rucola 

>  kroketten, verfijnde ragout  
van biologisch rundvlees en 
buiten mosterd-mayonaise

>  hummus, gepofte groenten, 
zoet zuur van biet, gepikkelde 
paddenstoelen en aceto 
balsamico

>  biologische jori pindakaas  
op één snee brood... daar  
word je groot en sterk van

>  één snee brood met  
biologische kroket en buiten 
mosterd mayonaise  

huisgemaakte 
geitenkaas spread 
honing, noten, frisse groenten-
sticks en een halve grove 
zuurdesem bol

tosti dubbel buiten 
2 soorten pittige biokaas, rode 
uiencompote en lente-ui 

tosti kleine vrienden 
bio kaas en achterham... met 
tomatenketchup natuurlijk

broodplank
brood & verschillende tapenade’s

chips & dipsplank
gezonde groentenchipjes
met een lekkere dipsaus 

buitenplank
brood, diverse kazen en charcuterie, 
groentensticks olijven, noten,  
tapenade & zoetzuur... sorry meer  
paste er echt niet op

ballenplank
van alle bitterballen wat! 
bieten, kaas, rundvlees en  
een bitterbal met ragout  
van garnalen (8st)

nachoplank
met knapperige mais chips,  
hollandse biologische kaas,  
tomaatjes, guacamole & peper

salades

ijsje

iedere dag

onze planken

kinder-knijpfruit-ijs
peer & sinaasappel of aardbeien

ijs op een stokje
blauwe bosbes,  peer & sinaasappel
of aardbeien

soep
lekker na een stevige wandeling met verse groenten  
van het seizoen en een stevige snee brood

lekkere friet van biologische aardappels
friet, mayo en ketchup (ook lekker met kroketten of een burger) 

buitenburger / kinderburger
nederlandse black angus, augurk, gesmolten kaas,  
bacon en frietjes

buiten knak
boterham, bioworstjes en tomatenketchup

dag gerechten vanaf 17:00 uur
in de zomer serveren we dagelijks verse 
daggerechten met seizoensproducten.  
ons team vertelt graag wat er vandaag  
op het menu staat.

salade vis
huisgerookte zalm, gepocheerde 
witte druiven, zoetzure rode 
biet, groene asperges, croutons 
en basilicum dressing 

salade kip
langzaam gegaarde kip, 
zoetzure rode biet, 
gepocheerde witte druiven, 
croutons en basilicum dressing

zomer salade
gepocheerde witte druiven, 
zoetzure rode biet, groene 
asperges, knoflook croutons en 
basilicum pesto 

buiten salade
sappige tomaten, burratta, 
basilicum dressing

gewoon lekker voor bij de borrel of met z’n tweeën als voorgerecht.
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trakteer jezelf op iets lekkers na een 
stevige boswandeling.
appeltaart
appel, kaneel en roomboter

worteltaart 
wortel, kardemom en walnoot

chocolade-biet taart 
biet, pure chocolade en
nog meer lekkers

brownie om je vingers 
bij af te likken
chocolade, karamel en 
pecannoten
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sandwiches
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zoet

heeft u een allergie? meldt het ons.


