
Sandwiches (11.00 tot 17.00 uur)
ambachtelijk broodje met Parmezaan, rozemarijn en zeezout

Pastrami  |  speciaal gekruid rundvlees met salade en kruidensaus  |  9,25
Carpaccio al tartufo  |  dun gesneden lende biefstuk met rucola, parmezaan en truffelmayonaise  |  9,25

Delizia  |  kaas, ham, salade en kruidensaus  |  8
Pollo  |  gegrilde kip met salade, bacon en mosterd dragonsaus  |  9

Tonno  |  huisgemaakte tonijnsalade met knapperige ijsbergsla  |  9,25
Salmone  |  gerookte Noorse zalm met salade en mosterd dragon saus  |  9,50

Caprese | buffel mozzarella, tomaat, rucola en verse basilicum  |  9,25
Rosbief | Rosbief, sla, en mosterddragonmayonaise | 9,25

Twee van Dobben kroketten  |  geserveerd op een wit bakkers bolletje  |  8,50

Lunch (vanaf 12.00 tot 17.00 uur)
Thaise rosbiefsalade met komkommer, tomaatjes, pinda’s, rode ui, mango en koriander *  |  14,50

Salade met burrata, tomaatjes, mangochutney en geroosterde amandelen*  |  14,50 (met parmaham +3,50)

Carpaccio salade met Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise *  |  13,50
Tom kha soep met oesterzwammen en scampi’s *  |  8,50

12 uurtje met zacht bolletje garnalenkroket, sneetje gerookte zalm 
met kruiden crème fraîche en frietjes  |  15,50

12 uurtje met zacht bolletje kroket, sneetje ham met eiersalade en frietjes  |  13,50
Voor de kleintjes: tosti ham/kaas  |  5,00

*geserveerd met brood en kruidensaus

Borrelbites (vanaf 12.00 tot 22.00 uur)
Broodplank met truffelmayonaise, kruidensaus en pesto  |  7,50

6 stuks bitterballen met mosterd  |  7,50
8 stuks kiploempia met chilisaus  |  7,50

12 stuks gemengde bittergarnituur  |  13,50
Chili cheese nuggets met mangochutney |  7,50

Loaded nachos uit de oven met cheddar, salsa en quacamoledip |  11,50 (of extra getopt met nachobeef +3,50)

Koreaanse stijl gefrituurde kipstukjes met chilisaus |  7,50
Vleesborrelplank met diverse vleeswaren, tapenades en brood  |  21,50
Visborrelplank met gerookte zalm, tonijnsalade, brood en dips   |  19,50

Mandje friet met geraspte parmezaan en truffelmayonaise  |  6,00

Late night borrelbites (vanaf 22.00 uur)

6 stuks bitterballen met mosterd  |  7,50

8 stuks kiploempia met chilisaus  |  7,50

12 stuks gemengde bittergarnituur  |  13,50

Chili cheese nuggets met mangochutney  |  7,50




