OR

BR UNCH
LUNCH

O R w h a t e ve r y o u
like to call it

BREA KFAST

MORNING

OR A SLOW BREAK
YOGHURT vers fruit / granola
kokos yoghurt +1

FRESH BAKED CAKES & PIES
vraag de bediening naar de huisgemaakte
taart van vandaag

CROISSANT vers uit de oven

LELY MORNING
4,6
5
2,6

- boter / jam +0,5
- nutella +0,5
- ham / kaas +1

HEALTHY MORNING

croissant
jam & boter
yoghurt
(kokos yoghurt +0,5)
granola
fruit
gepocheerd ei

pistolet
kaas
avocado & tomaat
mosterd dressing
yoghurt & granola
fruit
gepocheerd ei

8,5

9

SA - SA - SOU

YES! WE SHOULD MAKE
A SONG OUT OF IT!

sandw iche s

salads

geserveerd op twee verse
meerzaden boterhammen

ROASTED BELL PEPPERS

8

zachte spread van geroosterde paprika met kerstomaat,
pijnboompitjes, witte kaas en spinazie

SMOKED SALMON

11

Noorse gerookte zalm met een crème van mierikswortel
gemarineerde rode biet en veldsla

CARPACCIO

9,5

flinterdun gesneden carpaccio van de dubbeldoel koe,
verse basilicum, kappertjes, krokante ansjovis en veldsla

GRILLED HAM & CHEESE

5

de gouwe ouwe tosti met ham en belegen kaas

WITH

EGGS benefits
EGGS BENEDICT

9,5

11.00 u -16.00 u

THE BEST WAY
TO START YOUR
DAY!

CHEESY SCRAMBLE

EGGS NORWEGIAN

SHAKSHUKA

EGGS FLORENTINE

8

11

gebakken roereieren met Noorse gerookte zalm en verse kruiden

frisse salade met romige burrata, groene asperge
kerstomaatjes, krokante quinoa en sinaasappeldressing

SALMON SALAD klein of groot

9,5 / 16

zachte veldsla met Noorse gerookte zalm, mierikswortel,
verse dille, komkommer en gemarineerde rode biet

soup
SOUP OF THE DAY

6,5

vraag de bediening naar onze wisselende soep
gemaakt van verse groenten en kruiden

SWEETS
FRENCH BUTTERED TOAST

7,5

9,5 / 16

5,5

wentelteefjes met verse aardbeien,
amandelschaafsel en geslagen room

FRESH BAKED CAKES & PIES

5

vraag de bediening naar de huisgemaakte
taart van vandaag

don’t forget to hydrate

vrije uitloopeieren gegaard in een saus van tomaat en rode

paprika met verse kruiden

cafeine

vitamines

booze
klein / groot

9

gebakken roereieren met kerstomaatjes en verse kruiden

SCRAMBLED EGGS WITH SALMON

DUTCH CLASSIC

9,5

liever vega – in knoflook gebakken spinazie met twee
gepocheerde vrije uitloop eieren en overgoten met Hollandaise saus

SCRAMBLED CLASSIC

overheerlijke tosti met Koreaanse gefermenteerde
kool en belegen kaas

8,5

gebakken roereieren met belegen kaas en verse kruiden

Scandinavische variant – gerookte zalm met twee
gepocheerde vrije uitloop eieren en overgoten met Hollandaise saus

6

De Nederlandse klassieker twee van dobben kroketten met mosterd

klassieker - boeren ham, verse kruiden, twee
gepocheerde vrije uitloop eieren en overgoten met Hollandaise saus

11,5

GRILLED CHEESE & KIMCHI

BURRATA SALAD klein of groot

ESPRESSO

& burgers
optioneel verse friet + 3

BEEF BURGER

10,5

huisgemaakte burger met gekarameliseerde ui, gepekelde groenten,
kaas, bacon en kruidenmayonaise
optioneel verse friet + 3

VEGGIE BURGER

huisgemaakte vegetarische burger van peulvruchten en rode biet
met gepelde groenten, gekarameliseerde ui en kruidenmayonaise

10

2,4

VERSE JUS D’ORANGE

3,25 / 5

LITTLE MANHATTAN

DOUBLE ESPRESSO

3,4

JUICE OF THE DAY

3,75 / 5,5

bourbon / belsazar / sinaasappel

CAPPUCCINO

2,8

SMOOTHIE OF THE DAY

4,25 / 6

MIMOSA

FLAT WHITE

3,8

KOFFIE VERKEERD

2,9

BIO APPELSAP

3

BLOODY MARY

IJSKOFFIE

4,1

BIG TOM TOMATENSAP

3,95

vodka / Big Tom / tabasco

VERSE MUNT OF
GEMBERTHEE

6,5

prosecco / jus d’orange

SKINNY BITCH
2,7

10,5

vodka / soda / ginger

9,5
8,8

