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

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

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 hazelnoten-
pasta, 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!

SALADES EN BURGERS

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.

ZOMER VEGGIE- 
SALADE  | € 14,50
Slamix, knolselderij, witlof en appel van 
eigen bodem en onze huisgemaakte 
dressing.

ZOMER SALADE | € 13,50
Slamix, geroosterde bieten, hollandse 
geitenkaas en granaatappelpitten, 
geserveerd met desembrood.

GEROOKTE
ZALM SALADE | € 14,50
Huisgerookte zalm met frisse 
venkelsalade citrusdressing, crumble 
van geroosterde uien gesserveerd met 
desembrood.

BUITEN
BURGER | € 16,50
Brioche bol met Fat Angus burger, sla, 
krokante ui, tomaten relish, pittige kaas, 
onze befaamde buitensaus en een kom 
verse frieten.

VEGA(N) 
BURGER | € 15,50
Chef’s speciale burger gemaakt van 
oesterzwam met wortel salade en 
gefermenteerde knoflook mayonaise, 
geserveerd op een brioche bol en 
natuurlijk verse frieten.

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
Verse aardappels met zeezout,  
mayonaise en/of ketchup.

BOTERHAMMEN

FAT ANGUS | € 9,00
Dun getranceerde Fat Angus Ribeye  
die langzaam is gegaard en afgemaakt 
met onze pittige knoflookmayo..

WORTEL HUMMUS | € 8,00
Frisse wortel hummus, geroosterde 
wortel en pompoenpitten.

HUISGEROOKTE
ZALM | € 12,00
Twee boterhammen met huisgerookte  
zalm, ragfijne venkel citrus salade en 
huisgemaakte dille mayo.

KONINKLIJKE 
EIERSALADE | € 9,50
Twee boterhammen met onze 
huisgemaakte koninklijke eiersalade 
met bieslook.

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!


