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Soep
Hollandse tomatensoep  5,25
croutons | prei | ui | tuinkruiden 

Salades

Salade geroosterde groente  10,75
met Italiaanse ham, gerookte zalm of pulled chicken +2,-
Als hoofdgerecht  14,75

Hoofdgerechten
Porcini ravioli  18,50
eekhoorntjesbrood | knoflook | Parmezaanse kaas |  
paddenstoel | rucola | tomaat | peterselie

Schnitzel 300 gram    19,25
champignon- of pepersaus | citroen | friet | salade

Beef burger 16,50
brioche | mosterdcrème | bacon | Beemsterkaas |  
gebakken ui | augurk | tomatenrelish | coleslaw | friet 

Boerderijkip met honing 19,50
groente van het seizoen | jus | friet

Zeebaars 24,50
gegrilde groente | antiboise dressing | citroen | friet

Bijgerechten
Friet 3,50
Zoete aardappel friet 4,75
Salade 4,-
Ovengroente van het seizoen 4,75 

Daar zeg je geen nee tegen! 
Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het 
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in 
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben 
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame 
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval 
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.



Pizza
Margherita  9,75
tomaat | mozzarella | basilicum

Vegetariana  12,75
tomaat | mozzarella | gegrilde groente | ui | olijf

Prosciutto 14,75
tomaat | mozzarella | rauwe ham | rucola | Parmezaanse kaas

Pepperoni  12,50
tomaat | mozzarella | pepperoni

Kindergerechten
Kindermenu 9,95
met keuze uit:
- NoChicken burger 
- Frikandel 
- Rundvleeskroket 

Geserveerd met frietjes, mayonaise, appelmoes en snoepgroente.

Uitgegeten? Wissel je lege bord dan in voor een schoon exemplaar.  
Deze mag je houden!

Kinderpizza Margherita  7,75
tomaat | mozzarella | basilicum

Kinderpizza Pepperoni  8,75
tomaat | mozzarella | pepperoni

Nagerechten
Lemon cheesecake    7,50
kokosijs | slagroom

American cinnamon swirl 7,50
vanille-ijs | pecannoten | toffeesaus

Dame blanche 6,75
vanille-ijs | warme chocoladesaus | chocoladecrunch | slagroom

Kinderijsje 5,50
vanille-ijs | fruit | feestelijke topping | slagroom
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Ontbijt tot 11:00 uur

Goede start 5,-
roomboter croissant | jam | verse jus d’orange

Lunch
Bagel zalm 8,50
bieslookcrème | bladsla | rode ui

Bagel hummus  8,-
rauwkost | tuinkers | gemarineerde groente

Bagel Italian ham 8,-
vijgenjam | rauwe ham | rucola

Croque monsieur 11,50
focaccia | beenham | Beemsterkaas | bechamelsaus

Sandwich pulled chicken 9,75 
crispy bacon | sriracha mayonaise | tomaat | sla

 Vegetarisch
  Vegetarisch mogelijk
  Kleine portie mogelijk*

Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.
* Een kleine portie is €2,- goedkoper dan een standaard portie. 

Groene vis = goede vis! 
Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.  
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de 
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat 
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan 
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen 
boordevol vis.


