Smoothies

Salades

Snaaiwerk

Vers bereid van 100% biologische groenten & fruit 5,Lovely green
Clockwork orange
Hawaiian
Berry Bomb

Brie met gekarameliseerde appel & walnoot 12,50
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, lente-ui,
Parmezaanse kaas & truffelcrème 12,50
Gerookte zalm met avocado, zongedroogde tomaat,
ei & limoendressing 12,50
Ceasar met kip, bacon, croutons, Parmezaanse kaas &
Ceasardressing 12,50

Brood met truffelcrème, pesto &
tomatentapenade 6,50
Bitterballen de Bourgondiër 6 st./6,- 12 st./11,50
Shanghai-loempia huisgemaakt
6 st./7,- 12 st./13,50
Garnalen in krokant jasje 6 st./5,50 12 st./10,50
Kipnuggets 6 st./6,- 12 st./11,50
Dumplings gevuld met groenten 6 st./6,Kaasstengels ‘de enige echte’ 6 st./7,- 12 st./13,50
Warm borrelgarnituur 12 st./10,50
bitterballen, kipnuggets, krokante garnalen &
vega-loempia’s
Tortillachips met gesmolten kaas, crème fraîche &
tomatensalsa 9,50
Stadsmix met jong belegen kaas, Italiaanse ham,
komkommer, 2 st. dumplings, 2 st. kaasstengels,
2 st. krokante garnalen, 2 st. Shanghai loempia’s,
tortillachips, olijven, augurk, gerookte zalm, brood,
truffelcrème, tomatentapenade, pesto &
chilisaus 22,50

Boterhammen
Clubsandwich met kip, bacon, sla, tomaat,
komkommer, ei & chips 9,Uitsmijter naturel 8,Uitsmijter ham/kaas 9,Croque Madame tosti met gebakken ei 5,50
Tosti ham & kaas 4,50
Rundvleeskroketten 2 st. de Bourgondiër 8,50
Vegakroketten 2 st. van Dobben 8,50

Kleine gerechten
Soep (wisselt per week) met brood 6,Brood met truffelcrème, pesto &
tomatentapenade 6,50
Verse friet met huisgemaakte mayonaise 3,50

Warme gerechten

Verse pasta met bospaddenstoelen , lente-ui,
Broodjes
Parmezaanse kaas & truffelsaus 13,50
Gezond 7,Hamburger van Angus met bacon, kaas, sla, tomaat,
Brie met walnoot & gekarameliseerde appel 8,50
augurk & verse friet 14,50
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, lente-ui,
Kipsaté met kroepoek, zoetzuur, satésaus
Parmezaanse kaas & truffelcrème 8,50
& verse friet 14,50
Gerookte zalm met avocado, ei &
Verse pasta aglio e olio met gamba’s 19,50
limoendressing 8,50
Zachtgegaarde diamanthaas met rozemarijn,
Hamburger van Angus met bacon, kaas, sla, tomaat, knoflook, pompoencrème, haricot verts &
augurk & chips11,50
verse friet 22,50

Wij informeren u graag over onze ingrediënten
wanneer u een voedselallergie heeft.

Zoets
Dame Blanche 5,Appeltaart met slagroom 4,50
Chocolade brownie 5,50
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