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

FLAMMKUCHEN
Tijdens de winter serveren 
we wekelijks wisselende 
Flammkuchen.

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.
Gluten.

TOSTI | € 4,75
Met ham, kaas en ketchup.

BOTERHAM | € 3,75
Huisgemaakte hazelnoten-
pasta, zonder toegevoegde 
suikers! Noten en pinda’s.

ZOET

APPEL TAART | € 4,50
Appel, kaneel en roomboter. 
Gluten en noten.

WORTEL TAART | € 4,50
Wortel en walnoot. Gluten en 
noten.

BUITEN DE  
KAART TAART | 
Vraag ons team welke taart 
er vandaag extra wordt 
geserveerd!

VEGAN  
TAARTEN | €6,50 
Chocoladetaart! Romige 
textuur en intense 
chocoladesmaak.
Worteltaart! Walnoten, 
vanille, gember, kaneel en 
een fris romige topping.  
Beide taarten noten.

SALADES EN BURGERS

WINTER SALADE | € 13,50
Frisse salade met geroosterde 
pompoen, pastinaak, geitenkaas, 
pittenmix en thijm, honing mosterd 
dressing. Geserveerd met een  
ovenvers broodje. Noten, pinda allergie.

GEROOKTE
ZALM SALADE | € 14,50
Gemengde salade met krokante 
tuinbonen en chioggia biet. Dressing 
van de chef en ovenvers broodje.

BUITEN
BURGER | € 16,50
Hamburger bol met Fat Angus burger, 
sla, krokante uienringen, gesmolten 
kaas, burgersaus en tomaten relish en 
een kom verse frieten. Gluten.

VEGA(N) 
BURGER | € 15,50
Chefs special burger van 
bospaddenstoelen, met wortelsalade 
en zwarte knoflooksaus, geserveerd 
op een brioche bol en natuurlijk verse 
frieten. Gluten.

SOEP | € 6,50
Lekker na een stevige wandeling, 
huisgemaakte soep van het  
seizoen, elke dag vers gemaakt. 
Geserveerd met een broodje.

FRIET VAN 
FRIETHOES | € 4,00
Verse aardappels met zeezout,  
mayonaise en/of ketchup.

BOTERHAMMEN

GEROOSTERDE 
GROENTEN | € 8,00
Hummus, geroosterde paprika,  
pastinaak en courgette en  
knapperige kikkererwten.

HUISGEROOKTE
ZALM | € 13,50
Twee boterhammen met huisgerookte  
zalm, dille dressing, en krokante uien 
crumble.

GEPOFTE BIET | € 9,00
Twee boterhammen met gepofte 
biet, huisgemaakte zalmmousse en 
rucola. Lactose.

VEGAN 
KROKETTEN | € 9,00
Twee Cas&Kas kroketten met 
een krokante korst en een  
smeuïge ragout.

SMELTENDE
CAMEMBERT | € 9,00
Boterham met gesmolten camembert 
en huisgemaakte cranberry compote, 
pistache noten en bieslook. Koemelk en 
noten.

Allergenen? vraag 
het ons team.

We serveren je alles van deze kaart 
graag de hele dag door. Op ons terras kan 
je eenvoudig bestellen bij één van onze 
medewerkers.


