Sandwiches
Bruschetta ✔
boerenbrood met Italiaanse tomatensalsa | 4,50
Gefrituurde Bapao ✔
met chilisaus | 4,50
Boerenbrood Roerei ✔
met roerei (met truffel of kaas) en geflambeerde avocado | 7,50
Boerenbrood Geitenkaas ✔
met geflambeerde geitenkaas (met honing), cherrytomaten, sla en gekarameliseerde
walnoten | 7,00
Boerenbrood Carpaccio
met rundermuis, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise | 9,00
Angus Burger
met cheddarkaas | 9,00
Club Sandwich Chicken
casinobrood met gegrilde kip, kaas, tomaat, komkommer, sla, pittige cocktailsaus en chips |
8,50
Club Sandwich Salmon
casinobrood met gerookte zalm, tomaat, komkommer, sla, roomkaas en chips | 9,75
Tuna Melt
boerenbrood met tonijn, rode ui, cheddarkaas en rucola | 8,00
12 uurtje ✔
tomatensoep, boerenbrood met vegetarische kroket en boerenbrood met kaas en spiegelei
| 9,00

Salades
Caprese salade ✔
salade van cherrytomaten en mozzarella | 5,00
Geitenkaas salade ✔
salade met geflambeerde geitenkaas (met honing), cherrytomaten en gekarameliseerde
walnoten | 7,00
Ceasar salade
salade met gegrilde kip, avocado, cherrytomaten, gekookte ei, Parmezaanse kaas en
croutons | 7,50
Nicoise salade
salade met tonijn, sperziebonen, rode ui, kappertjes, cherrytomaten, pitloze olijven en
gekookte ei | 8,50

Soepen
Tomatensoep ✔
met crème fraiche en toast | 3,50
Saoto soep
met kip, taugé, gebakken aardappelstokjes, gebakken uitjes en gekookte ei| 5,00

Snacks
Nachos ✔
tortilla chips met cheddarkaas, guacamole, tomatensalsa en crème fraiche | 5,00
Kipnuggets met friet
met ketchup | 4,00
Mini frikandellen met friet
met mayonaise | 4,50
Gefrituurde Dim Sum Mix
gefrituurde Aziatische hapjes (mini Loempia’s, Ebi Tempura en Siu Mai) | 5,50

Wok
(tijdelijk niet beschikbaar)
Stel je eigen wokgerecht samen
keuze vlees/vis, saus en mix groenten | v.a. 7,00
Gon Bao Chicken
kipfilet met Gon Bao saus en mix groenten | 8,00
Broccoli Beef
rundvlees met oestersaus en broccoli | 9,50
Garlic Gamba’s
garnalen met knoflooksaus, paprika en ui | 9,00

Poké Bowls
Poké Bowl Veggie ✔
met zoete omelet, avocado, edamame, wortel, rode paprika, mango en dressing naar keuze
| 11,00
Poké Bowl Chicken
met gegrilde kip, avocado, edamame, wortel, rode paprika, mango en dressing naar keuze |
12,50
Poké Bowl Salmon
met gemarineerde zalm, avocado, edamame, wortel, rode paprika, mango en dressing naar
keuze | 13,50
Poké Bowl Tuna
met gemarineerde tonijn, avocado, edamame, wortel, rode paprika, mango en dressing naar
keuze | 14,50

Sushi
Veggie Mix ✔
zeewier, mais, avocado en omelet (4 stuks)| 6,00
Maki Mix
komkommer, omelet en zalm (9 stuks) | 6,00
Nigiri Mix
zalm, tonijn, garnaal en gegrilde paling (4 stuks) | 7,50
Flamed Salmon Nigiri
geflambeerde zalm (4 stuks) | 8,50
California Roll
surimi krab, komkommer, avocado en Masago (8 stuks) | 9,50
Crispy Chicken Roll
krokante kip, chilisaus en kataifi (8 stuks) | 10,50
Ebi Tempura Roll
gepaneerde garnaal (8 stuks) | 11,50
Carpaccio Roll
Rundercarpaccio (8 stuks) | 12,50
Green Dragon Roll
gepaneerde garnaal, avocado en kaviaar (8 stuks) | 13,50

Pasta
(tijdelijk niet beschikbaar)
Pollo e funghi
penne met kippendijfilet, roomsaus en champignons | 8,50
Gamberi pesto
fusilli met garnalen, roomsaus, pesto en chilipepers | 9,50

Pizza
(tijdelijk niet beschikbaar)
Pizza Margherita ✔
met mozzarella | 6,00
Pizza Hawaï
met kalkoenham en ananas | 6,50
Pizza Pepperoni
met runderpepperoni | 6,50
Pizza Tonno
met tonijn, rode ui, kappertjes en rucola | 7,50

Desserts
2 bollen ijs ✔
keuze smaak | 2,50
Vers fruit ✔
seizoensfruit | 5,00
Cannoli ✔
Siciliaans gebakje met pistache | 3,50
Baklava ✔
Turkse lekkernij met pistache | 3,00
Brownie ✔
chocolade brownie | 3,00
Mix Dessert ✔
praline soesje, baklava, macarons en spekkoek | 6,00

American Pancakes
American Pancake Nutella ✔
met Nutella en aardbeien | 7,50
American Pancake Geitenkaas ✔
met geflambeerde geitenkaas (met honing), gekarameliseerde walnootjes en pesto | 8,00
American Pancake Salmon
met gerookte zalm en roomkaas | 9,00

Bijgerechten
Brood met smeersel ✔
kruidenboter en aioli | 3,50
Turks brood ✔
met olijfolie en aioli | 3,50
Boerenfriet ✔
met mayonaise | 3,50
Zoete aardappelfriet ✔
met truffelmayonaise | 4,00
Zoetzure salade ✔
2,50
Wakame salade ✔
zeewiersalade
3,50
Edamame ✔
gewokte sojabonen
5,00
Witte rijst ✔
3,50
Gebakken rijst ✔
4,00
Ramen noedels ✔
4,00

Drankenkaart is apart.

