SALADES

klein/groot

BELEGD “BROOD”
Oost-Nessst…. 9.50/12.50
Frisse salade met edamamebonen, bietenblad, koriander
en ingelegde gember,
sesamzaad.
Met een heerlijke dressing op
basis van soja. Naar keuze
met beefreepjes of
gefrituurde tempeh.
Geserveerd met brood en
wasabimayo

Zalm
6.50
Wrap gevuld met sla,
kruidenroomkaas en gerookte
zalm.
Oude Kaas
5.50
Waldkorn ciabatta met oude
kaas en rucola
Pitah Spicy Chicken
8.00
Duo Pitah met pittige gerookte
kipsalade met mais, rode ui,
koriander en hummus

Couscoussalade 9.50/12.50
Gekruide couscous met
gedroogde abrikoos, munt,
amandel, rode ui en warme
geitenkaas met honing.

Beetje haast?

Brie
6.50
Volkorenboterham met brie en
gekaramelliseerde ui

Toppings bijbestellen?
Gekaramelliseerde ui,
hummus, pesto, walnoot,
piccalilly, cheddar, bacon.
+ 1.00

BEST-SELLERS!

Beenham
7.50
Italiaanse bol met lauwwarme
beenham, koolsalade en “sweet
and tangy sauce”
Gezond
8.50
Volkorenbrood met spinazie,
geitenkaas, tomaat, gekookt ei,
komkommer, walnoot , honing

En dan nog dit……
 Meenemen kan natuurlijk ook

Buffel Mozzarella
7.50
Waldkorn Ciabatta met buffel
Mozzarella, tomaat, pesto en
rucola



Wij hebben ook catering en traiteurservice

• Am

Gerookte Ossenworst 8.00
Sandwich Baguette met
Amsterdamse ossenworst en
piccalilly

Glutenvrij brood of
pannenkoek
+ 0,50

SIDES
Sweet Potato Fries
Met Cajun mayonaise

5.50

EIERGERECHTEN met toast

Portie Verse Frieten
4.50
Handgesneden met homemade
mayonaise of ketchup
Gemengde side salad

Scambled eggs (3)
7.50
Scrambled Eggs met boerenkaas,
crème fraiche en bieslook
Idem met ham
8.00

3.50

Poached Eggs Spinach
7.50
2 gepocheerde eieren
met spinazie en Hollandaise saus

PANCAKES
• Am

Naturel
5.50
(glutenvrij mogelijk)
Per topping
+1.00
Kaas of Spek of Appel
(glutenvrij mogelijk)

PANINI’s

Extra saus

Homemade mayonaise of ketchup,
cajun mayo, guacamole, creme
fraiche
1.00

Meat lovers….of niet
Pulled Chicken
8.50
Broodje gevuld met pulled chicken , coleslaw
en onze “sweet and spicy Mississippi” saus
Saté
8.50
Saté van gemarineerde kip met een smeuïge
saté-saus. Geserveerd met brood
met friet en salade
15.00
Wereldburger
8.50
Burgers op wereldreis
Check de burgerkaart!!
Met handgesneden frieten en sla
15.00
Vega(n) burgers vind je ook op onze
burgerkaart

Caprese
Mozzarella di Bufala,
tomaat en pesto

7.50

Philly Style
8.50
Dun gesneden biefstuk,
paprika, knoflookmayo, grove
mosterd en provolone
Tuna Melt
7.00
Tonijn salade met jonge
boerenkaas

Tosti (van twee dikke boterhammen)
Ham-Kaas
Classic met ketchup

4.00

Kaas-Tomaat
met chilisaus

4.00

Brie en peer
Met balsamicosiroop

5.50

Glutenvrije tosti mogelijk

