
lunchkaart restaurant & 
boventerras van 11:00 - 16:00 

gezellig dat je bij 
ons komt lunchen. 
we serveren je graag
heerlijke gerechten,
gewoon op servies aan
tafel. geniet ervan!

bestellen kan eenvoudig
via de qr-code of bij een
van onze medewerkers.

wist je dat? wij het mooiste 
terras hebben van de heuvelrug, 
met de langste zonsondergang!

 

weer terras!

welkom bij buiten!
leuk dat je er bent... 

appeltaart  4,00 
appel, kaneel en roomboter

wortelrondo 4,00
wortel en walnoot

brownie 4,00
chocolade en noten 

bitterballen  8,50 
ambachtelijke rundvlees  
bitterballen van floris (8 st) 

geen vlees, 
wel genieten?  9,00
paprika-feta bitterballen (8 st)

Frozzies 
bio fruitijsjes 2,50
- sinaasappel & witte druif
- aardbei 
- aardbei & kokos, 
- mango & blauwe bes, 
- appel & peer

drinken

eten

soep 6,50
lekker na een stevige wandeling
huisgemaakte soep van het seizoen,
elke dag vers gemaakt met een  
snee brood

friet 4,00
verse aardappels met zeezout, 
mayonaise en/of ketchup 

buitenburger  13,50
fat angus, augurk, gesmolten
kaas, uiencompote, tomaat,
onze befaamde buitensaus en  
verse frieten!

vegan burger 13,50
quinoa, linzen, paddenstoelen,
rucola, rode ui,  vegan truffel 
mayo en verse frieten!

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

tostiwrap    6,00
huisgerookte gerookte zalm, 
spinazie, roomkaas, rode ui en 
kappertjes

rijkelijk belegde
boterham 6,50
hummus, geroosterde groenten,  
sla mix, lente ui, bieslook en een  
mix van pitten

salade geitenkaas 12,50
parelcouscous, veldsla, rode ui,
cherry-tomaten, groene asperge,
gekarameliseerde balsamico- 
dressing en een snee brood

salade 
huisgerookte zalm  12,50
parelcouscous, veldsla, rode ui,
groene asperge, citrus-yoghurt-
dressing en een snee brood

warm 
koffie  2,60
espresso  2,60
cappuccino  2,85
koffie verkeerd 3,00
latte macchiato 3,00
liever havermelk + € 0,25
thee 2,60
muntthee 3,00 
gemberthee 3,00
gember-muntthee 3,00

frisse dorst
coca cola (zero) 3,00
schulp bio appelsap 3,00
schulp bio perensap 3,00
groene ijsthee 3,50
earth water met bruis 2,50

bieren van de tap 
de Leckere 3,00
de leckere witte vrouwen  4,75
jopen wisseltap 4,75 
van de streek wisseltap 4,75

bieren uit fles/blik
de Leckere 0,5% 3,50 
van de streek playground 
ipa 0,3% 4,75
wisselend seizoensbier 5,25 
radler 0,0% 3,00 

wijn
sauvignon bio glas 5,00
 fles 22,50
chardonnay  glas 5,50 
 fles 25,00
rosé of merlot glas 5,00 
 fles  22,50

zoet

borrelijs


