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Flips
Flips zijn gerechten op basis van potato dippers met daarop een overheerlijke topping.

Flips
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Lunch

Pulled Pork

11,5

Farmer

11,5

Pulled pork afgetopt met cheddarsaus,
chilimayonaise, geraspte kaas en bosui
Gebakken ui, champignons, paprika
en spekjes afgetopt met jonge kaas,
geserveerd met chilisaus

Steak & Cheese

14

Gebakken ossenhaaspuntjes
met cheddarsaus en parmezaan,
gegratineerd met jonge kaas, afgetopt
met truffelmayonaise en rucola

Vega(n) Flips
Cheese & Onions

11,5

Gefrituurde onion rings in jonge kaas,
cheddarsaus & parmezaan afgetopt met
truffelmayonaise en rucola

Red Flip

(vegan)11,5

Farmer

(vegan)11,5

Rodebietentapenade met walnoot,
vegan cheese, knoflook en olijfolie,
daarop gegrilde avocado afgetopt met
een vegan knoflookcitroenmayo
Gebakken ui, champignons, paprika
en afgetopt met jonge vegan kaas,
geserveerd met chilisaus
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Tosti’s

Salades

Al onze tosti’s worden gemaakt met landbrood

Voor onderstaande salades geldt: Grote salade + 4,- | Met bacon + 1,-

Tosti Ham & Kaas

4,3

Tosti Hawaï

4,8

Ham & Kaas

Ham, kaas en ananas

Tosti Italiano

5,3

Tosti Brie

5,6

Ham, mozzarella, tomaat en pesto
Brie, walnoten en vijgencompote

Salade Geitenkaas

11,5

Salade Ossenhaaspuntjes

11,5

Salade Zalm

11,5

Geitenkaas, honing, broadbeans, walnoten, parmezaan,
cherrytomaatjes en radijsjes
Gebakken ossenhaaspuntjes, paddenstoelen,
zongedroogde tomaatjes, olijven en balsamicodressing
Gerookte zalm, crispy gamba’s, cherrytomaatjes, broadbeans
en een romige dressing

Soep van de week
Vraag één van onze collega’s naar de soep van de week!

Warm belegd landbrood
Kroket

7,3

Uitsmijter

7,5

Steak & Cheese

8,5

Pulled Pork

8,2

Twee rundvlees- of kaaskroketjes met brood of potato dippers
Uitsmijter van drie eieren. Keuze uit: ham, kaas en/of spek

Koud belegd landbrood

Flaguette met ossenhaaspuntjes, cheddar en rucola

Gezond

6,5

Rodebietentapenade

6,5

Ham, kaas, komkommer, tomaat en gekookt ei
Rodebietentapenade, sla, citroenmayonaise en avocado

Carpaccio

7,1

Geitenkaas

7,8

Gerookte Zalm

8,2

Rundercarpaccio, rucola, parmezaan, broadbeans en truffelmayonaise
Geitenkaas, rucola, walnoten en honing
Gerookte zalmstukjes, heksenkaas en komkommer

Pulled pork, sla en chilimayonaise

Plateservice
Beefburger

14,5

Kipburger

14,5

Saté

14,5

Biefstuk

14,5

Schnitzel

14,5

All American Beefburger, medium gegrild, met: bacon,
een gebakken eitje, uienringen, cheddar, ijsbergsla
en een homemade burgersaus, geserveerd met potato dippers
Kipburger van 100% kippenvlees met: tomaat, rode ui,
ijsbergsla en cajunspread, geserveerd met potato dippers

Club Sandwiches

Kip- of varkenssaté, seroendeng en kroepoek,
geserveerd met potato dippers of landbrood

Clubsandwich Kip

9,7

Clubsandwich Zalm

9,7

Cajunkip, bacon, komkommer, tomaat, pestomayonaise,
sla en potato dippers
Zalmstukjes, heksenkaas, komkommer, sla en potato dippers

Kogelbiefstuk, geserveerd met salade en landbrood of potato dippers
Schnitzel (champignonroom-, peper- of stroganoffsaus),
geserveerd met potato dippers en salade.

