
welkom bij buiten!

leuk dat je er bent... 

mogen we je verleiden 

tot iets lekkers bij de 

koffie? of wat dacht  

je van een lunch?  

één ding is zeker: 

je krijgt er geen spijt 

van. en als je wil 

blijven zitten geen 

probleem. op vrijdag 

t/m zondag serveren 

we vanaf 17:00 uur 

diner.

we zijn 7 dagen per week 
geopend maandag t/m 
donderdag tot 17:00 uur.  
vrijdag t/m zondag tot  
21:00 uur, keuken sluit  
een half uur eerder.

dagkaart

borrelen kan wat ons betreft de 

hele dag... kies vooral een plank  

van onze borrelkaart!

2 stevige sneeën donker 
bruin brood, rijkelijk 
belegd met; 
>  hummus van bospeentjes, sla, 

gegrilde groenten, walnoot en 
bieslook 8,00

>  op de green egg gegrilde kip, 
sla, rauwkost en knapperige 
maischips en pittige  
mayonaise 9,50

>  huisgerookte zalm, sla, kom-
kommer, bosui, bieslook  
en citrus yoghurtdressing  9,00

>  2 kroketten van biologisch 
verfijnde rundvlees ragout en 
buiten mosterd mayonaise  8,50

>  brie van geitenkaas & boeren 
kaas, tomaten-rozemarijn jam, 
walnoten, gepofte cherrytomaat 
en een blaadje sla 8,00

boterhammen

trakteer jezelf op iets lekkers  
na een stevige boswandeling.
appeltaart  3,75
appel, kaneel en roomboter 

worteltaart 4,00 
wortel en walnoot 

chocolade taart 4,00
biet, pure chocolade, kardemom  
en nog meer lekkers

zoet

salade zalm  13,50 
gemengde salade, rauwkost, 
komkommer, bosui, gegrilde 
groenten en een frisse citrus-
yoghurt-dressing

vorstelijke salade 14,50
romeinse sla, kip van de bbq, 
croutons, gepocheerd ei, bieslook, 
ansjovis mayo en geraspte 
boerenkaas 

zomer salade  12,50
gemengde sla, cherrytomaatjes, 
komkommer, gegrilde groenten, 
frisse huisdressing van citrus, en 
kaas van hollandse koeien.

specialiteiten
soep 6,50
lekker na een stevige wandeling huisgemaakte soep  
van het seizoen met een stevige snee brood

friet van friethoes 4,00
verse aardappels met zeezout, mayonaise en ketchup 
(ook lekker met kroketten) 

buitenburger / kinderburger 13,50 / 8,00
nederlandse black angus, augurk, gesmolten kaas,  
uiencompote, tomaat, onze befaamde buitensaus en frietjes

zomer knak 7,50 
broodje, ambachtelijke knakworst, tomatenketchup,  
mosterd, frisse koolsalade, augurk pickles en  
gebakken uitjes

kinder knak 6,00
broodje, ambachtelijke knakworst en tomatenketchup

heeft u een allergie? meldt het ons.

tosti dubbel buiten 5,50
2 soorten pittige kaas, rode 
uiencompote en ketchup

tosti geitenkaas 7,50 
hollandse geitenbrie, tomaten-
rozemarijn jam en walnoten

tosti kleine vrienden 4,50 
kaas en achterham en  
natuurlijk ketchup

één snee brood 4,50 
met biologische kroket en  
buiten mosterd mayonaise

salades


