OR

BRUNC H
LUN CH

O R wh at eve r yo u
l i ke to call it

BREA KF AS T

MORNI NG

8.00 u -1 1.00 u

OR A SLOW BREA K
YOGHURT BO W L

LELY MORNI NG
(k okos yoghur t +1,5)
volle yoghurt, stoofpeer
hazelnoot and noten coulis
volle yoghurt, vers fruit
granola and honing

- hazelnoot en stoofpeer
- vers fruit en granola

5

CROISSANT

vers uit de oven
- boter / jam / nutella +0,5
- ham en kaas +1

2

KOUD WENTELTEEFJE

6,5

- stoofpeer en slagroom

Health y MORNIN G

croissant
jam en boter
yoghurt (kokos yoghurt +1,5)
granola
fruit
kaas

brood
ham en kaas
avocado en tomaat
yoghurt (kokos yoghurt +1,5)
granola
fruit
gepocheerd ei

8,5

10

SA - SA - SOU

YES! WE SHO UL D MAKE
A SONG OUT O F IT !
11 .00 u -16 .00 u

sandw iche s

salads

geserveerd op volkoren brood
optional glutenvrij brood

GEROOKTE RIBEYE

9,5

gerookte ribeye met mierikswortelcrème, Parmezaan,
zongedroogde tomaat, rucola en crumble van zwarte olijf

HOLLANDSE GARNALEN

11,5

SALADE EEND

8,5

sou p

10

SOEP VAN DE DAG

5,5

SW EE T S

pompoenspread met witlof, feta, balsamico
en pompoenpitten

RENDANG
zacht gegaard rundvlees, kokosmelk, rode curry,
bosui en cassave kroepoek

WIT H

EGG S benefit s

11.00 u -16. 00 u

THE BEST WAY
TO sTART YOUR
DAY!

TOSTI ZONGEDROOGDE TOMAAT

9,7

een echte klassieker – boerenham, verse kruiden
twee gepocheerde vrije uitloop eieren overgoten met Hollandaisesaus

EGGS SPEKBOKKING

11,5

een twist op de Scandinavische versie - spekbokking
twee gepocheerde vrije uitloop eieren overgoten met Hollandaisesaus

EGGS F LORENTIN E

8

roerei op smaak gebracht met peper en zout

ROEREI MET SPEKBOKKING
roerei met spekbokking en verse kruiden

8,5

ROEREI TOMAAT

14,5

6,5

vraag de bediening naar onze wisselende soep

TOSTI EEND

8,5

gekonfijte eend met vijg, kaas en gekarameliseerde ui

7,5

de Nederland se klassieker twee Van Dobben kroketten met mosterd

WENTELTEEFJE

6,5

wentelteefje van briochebrood met stoofpeer,
amandel en geslagen room

HUISGEMAAKTE TAART OF GEBAK

5

vraag de bediening naar de huisgemaakte
taart van vandaag

8,5

don’t fo rget to hydrat
h ydrat e

roerei met kerstomaatjes en verse kruiden

cafFeine
11. 00 u -16. 00 u
B EE F B URGE R

burgers
11,5

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

11

optie klein 10

salade met gekonfijte en geplukte eend, vijg, pompoenpitten,
knolselderij en een dressing van gekarameliseerde ui

roerei met jonge kaas en verse kruiden

9

toch liever vega – in knoflook gebakken spinazie
twee gepocheerde vrije uitloop eieren overgoten met Hollandaisesaus

KLASSIEK ROEREI

ROEREI KAAS

13,5

kaas, zongedroogde tomaat en rucola

VAN DOBBEN KROKETTEN
EGGS B ENED ICT

optie klein 9

salade met gerookte biet, mierikswortel, aangemaakte rodekool,
gepofte wilde rijst, pecannoten en balsamico

Hollandse garnalen met avocado, kerrie mayo,
rucola, kervel en piment poeder

POMPOEN

SALADE RODE BIET

VEGGIE B URGER

10,5

huisgemaakte vegetarische burger van peulvruchten en rode biet
met gepekelde groenten, gekarameliseerde ui en kruidenmayonaise
(optioneel verse friet + 3 )

vi tamines

small / big

booze

2,4

VERSE JUS D’ORANGE

3,5 / 5

MIMOS A

DOPPIO

3,4

SAP VAN DE DAG

3,8 / 5,5

prosecco en jus d’orange

LUNGO

2,6

SMOOTHIE VAN DE DAG

3,8 / 5,5

BLOODY M ARY

CAPPUCCINO

2,8

vodka, Big Tom en tabasco

FLAT WHITE

3,8

SKINNY B ITCH

KOFFIE VERKEERD

3

BIOLOGISCHE APPELSAP 3

IJS KOFFIE

3,9

BIG TO M TOMATENSAP

ESPRESSO

MUNT- OF GEMBERTHEE 2,75

KO M B U CHA

6,5
9,5
8,8

vodka, bruiswater en limonade

4

APEROL SPRIT Z

4,5

aperol, prosecco, bruiswater en sinaasappel

8,5

