Lunch
VAN 11.00 - 15.30
Specialiteiten

Belegd Brood

Waldkorn Ciabatta, Italiaanse Bol, Maiscarré,
of Stevige Volkorenboterham

BEENHAM
Lauwwarme beenham,
koolsalade en "sweet &
tangy" saus/ 7.50
WARME WORST VEGA
Brood belegd met worst
van de vegetarische
slager coleslaw en onze
"sweet & spicy
Mississippi"saus/ 8.50
PULLED CHICKEN
Pulled chicken, coleslaw
en onze "sweet & spicy
Mississippi" saus/ 8.75
GLUTENVRIJ ?
Glutenvrij brood/ + 0.50
Los Glutenvrij broodje /1.50
V

BUFFELMOZZARELLA
Buffel mozzarella,
tomaat, pesto en
rucola/ 7.50
GEZOND
Spinazie, geitenkaas,
tomaat, guacamole,
komkommer,
honingpittenmix/ 8.50
OUDE KAAS
Brood belegd met
biologische oude kaas
en rucola/ 5.75
BRIE
Brood met brie en
gekaramelliseerde ui/
6.75

Nessst sellers !!

V

V

V

SNE
LK
LAA
R

V

PANINI "VET LEKKER"
Panini met beef, gebakken
ei, kaas, tomaat en bacon.
Afgemaakt met onze
heerlijke Cajun mayo/9.50
NESSSTALGIE
Twee kroketten met
brood en mosterd / 8.00
WERELDBURGER
WERELDBURGER
Kies
uit onze onze burgers
Maak je keus uit/8.75
burgerkaart
op wereldreis,
zie daarvoorfriet
de
Met
handgesneden
burgerkaart/8.50
en
Metsalade/15.00
handgesneden friet en
salade/15.00
VEGA(N) BURGER
Zie hiervoor ook de
burgerkaart
V+
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Salades met brood
Klein / 9.75 Groot / 12.75

Warme broodjes en eiergerechten,
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= Vegetarisch

V+

EIEREN
Scrambled (3) met
boerenkaas en crème
fraiche met toast/ 8.25
met ham/ 8.75
Uitsmijter (3)met keus
uit:kaas, ham, spek, tomaat
/v.a. 8.00
Gepocheerd (2) met
spinazie, Hollandaisesaus
en toast/ 8.50
met zalm / +1.00
English Breakfast met
scrambled eggs, bonen in
saus, gebakken spek en
toast / 12.50
V

= Vegan

V+

Salades en "sides"

En dan nog....

PANINI CAPRESE
Mozzarella di Bufala,
tomaat en pesto/ 7.75
PANINI TUNA MELT
Tonijn, ravigottesaus en
biologische jong belegen
boerenkaas/ 7.75
TOSTI
Ham-Kaas / 4.25
met ketchup
Kaas-Tomaat / 4.00
met chilisaus
Brie-Appel/4.50
Glutenvrij mogelijk/ +0.50
PIZZA / V.A 8.75
Zie het dinermenu voor de
keuze en toppings

PITAH SPICY CHICKEN
Duo Pitah met pittige
gerookte kipsalade en
mais, rode ui, koriander
en hummus/8.00
ZALM
Bagel belegd met
sla, rode ui, roomkaas
en gerookte zalm / 8.50
SATÉ
Saté van gemarineerde
kip met een smeuiïge
pindasaus/8.75
Met handgesneden friet
en salade/15.00
VEGA(N) SATÉ/+1.50
Als boven met saté
van soja en tarwe

OOST-NESSST
Frisse salade, edamamebonen, bietenblad,
koriander en ingelegde
gember en sesamzaad,
met een heerlijke dressing
op basis van soja.
Geserveerd met toast en
wasabimayo.
Keus uit beef, zalm of
gefrituurde tempeh
SIDES
Frisse gemengde salade/ 3.50
Sweet Potato Fries met
Cajun Mayonaise / 5.75
V+

V+

HAPPINESSST
Little gem, gerookte kip,
avocado, komkommer,
spek, grana pardano,
gekookt ei.
Geserveerd met toast en
een romige dressing.
"TEX-MEX"
iJsbergsla, mais, tomaat,
guacamole, pittenmix
gefrituurde geitenkaas
een pittige chilidressing
Portie Verse Frieten met
homemade Mayo
of Ketchup/ 4.50
V

Aanvullende informatie betreffende allergenen is op verzoek beschikbaar

