MENU
SALADES EN BURGERS

SOEP | € 6,50

Lekker na een stevige wandeling,
huisgemaakte soep van het seizoen,
elke dag vers gemaakt met een broodje.

FRIET VAN
FRIETHOES | € 4,00

DAGELIJKSE
SPECIALS

We serveren je alles van deze kaart
graag de hele dag door. Op ons terras
kan je eenvoudig bestellen via een
QR code op de tafel en natuurlijk
ook bij één van onze medewerkers.

Verse aardappels met zeezout,
mayonaise en/of ketchup.

Kies één van onze specials
buiten de kaart om, ons team
adviseert je graag!

BOTERHAMMEN

GEROOKTE
KIP | € 12,50

GEROOKTE KIP | € 9,00

Kom je bij ons dineren? Dan
starten we met een broodbol
met boter van het huis!

LENTE SALADE | € 13,50
Gegrilde asperges, peultjes,
gepocheerd ei, geserveerd met
een desembol.

GEROOSTERDE
GROENTEN | € 8,00

Rode bieten hummus, met geroosterde
bloemkool en krokante kikkerwten.

GEROOKTE
ZALM | € 14,50

HUISGEROOKTE
ZALM | € 9,50

Huisgerookte kip, rode kool, pittenmix,
lente ui, croutons, kruidenmayonaise
geserveerd met desembrood.

Huisgerookte zalm met sla, wortel,
komkommer, bieslook en een
lekkere citrusdressing en geserveerd
met desembrood.

BUITEN
BURGER | € 16,50

Brioche bol met Fat Angus burger, sla,
rode ui, tomaten relish, gesmolten kaas,
onze befaamde buitensaus en een kom
verse frieten.

VEGA(N)
BURGER | € 15,50

Chef’s speciale burger gemaakt van
groenten, van tomaat, rode biet tot
paddenstoel. Altijd geserveerd op
een brioche bol met ragfijne koolsla,
wortel, ui een heerlijke truffel mayo.
En natuurlijk verse frieten.

Op hooi gerookte kip uit onze
eigen rookoven, rode kool, lente ui,
kruidenmayonaise geserveerd met
maischips.

Twee boterhammen met huisgerookte
zalm, roomkaas, wortel, komkommer,
en bieslook.

VEGAN
KROKETTEN | € 9,00

Twee Cas&Kas kroketten met een
krokante korst en een smeuïge ragout.

ASPERGES | € 9,50
Twee boterhammen met gegrilde
asperges een gepocheerd ei, rucola en
peterselie mayonaise.

TOSTI’S
DUBBEL BUITEN | € 6,00
2 soorten pittige kaas, rode
uiencompote en ketchup

BINNEN EN BUITEN | € 6,50
Met smaak presenteren we iedere week
een wisselende tosti met verrassende
ingrediënten uit het seizoen!

VOOR ONZE
KLEINE VRIENDEN
BURGER
MINI | € 8,50

Burger met sla, tomaat,
rode ui en chef’s buitensaus.

TOSTI | € 4,75

Met ham, kaas en ketchup.

BOTERHAM | € 3,75

Huisgemaakte hazelnotenpasta, zonder toegevoegde
suikers!

ZOET
APPEL TAART | € 4,50
Appel, kaneel en roomboter.
WORTEL
TAART | € 4,50

Wortel en walnoot.

BUITEN DE
KAART TAART |

Vraag ons team welke taart
er vandaag extra wordt
geserveerd!

