C A F E

SMOOTHIEs

R E S TA U R A N T

Rode smoothie (aarbei, banaan)			
Gele smoothie (perzik, passievrucht, mango)		
Groene smoothie (spinazie, mango, ananas, banaan)

6
6
6

lunch gerechten
Pompoensoep met peterselie olie, crème fraîche en
pompoenpitten

V

8
9

gemengde sla

Ciabatta vitello tonnato met gefrituurde

9

kappertjes, rucola en tonijnmayonaise

Ciabatta carpaccio met truffelmayonaise, rucola en

12

Grana Padano

Ciabatta gravad lax met ijsbergsla, dillemayonaise,

12

komkommer en rode biet

Vegetarische wrap met pittige crème van paprika

11

en feta, gegrilde groenten, rode kool, komkommer en
tomaat V

Wrap limoenkip met koriandermayonaise,

1 of 2 Kalfskroketten van Holtkamp

12

bietjes en komkommer met yoghurt-muntdressing

V

12
(kan vegan)

Salade van geitenkaas met chioggia biet, gedroogde
vijgen, hazelnoten en kervel

7
6/9
8/10

met toast, boter, citroen en gefrituurde peterselie

12

V

Fattoush salade met gegrilde groenten, kikkererwten, 12/17
radijs, granaatappel en flatbread

V

(vegan)

Linzensalade met blauwe kaas, peer, pastinaak
en gebakken paddenstoelen

12

V

Truffelravioli met rucola en Grana Padano

V

12/17
13/18

geroosterde pompoen, pastinaak, gedroogde tomaat en
artisjok V (vegan)

Zeebaarsfilet met dragonsaus, pittige couscous

met landbrood, boter en mosterd

2 of 3 Garnalenkroketjes van Holtkamp

Couscoussalade met falafel en tomaat, abrikoos,

Ravioli gevuld met pompoen en salie met

ijsbergsla, tomaat en avocado (bacon +2,-)

Tosti van landbrood ham/kaas/tomaat/jalapeño

12

en een gepocheerd ei (kip +3,-)

(kan vegan)

Ciabatta tonijnsalade met gepickelde rode ui en

Caesar salade met ansjovis, croutons, Grana Padano

22

en gemarineerde en gegrilde courgette en venkel

Steak tartare met frites en salade

20

Rib-eye (MRIJ-rund) met béarnaise, frites en salade

23

Hamburger royale met bacon, cheddar,

17

jalapeño pickle en frites (gebakken ei +1,-)

EIEREN
Eggs Benedict

met ham en Hollandaise saus op een English muffin

Eggs Norwegian

met zalm en Hollandaise saus op een English muffin

Eggs Florentine

V

met spinazie, avocado en Hollandaise saus op een
English muffin

12

13

Omelet zalm
met toast en boter

13

Omelet truffelkaas

V

13

met toast en boter

12

Uitsmijter ham/kaas/tomaat

11

op brood

DESserts
Huisgemaakte cheesecake

5

Pastel de nata

3

Appeltaart van Kuyt (slagroom +0,50)

5

Slagroomtruffels (2 stuks)

3

Vegan chocolademousse met gedroogde abrikoos,

7

Affogato

5

Tarte tatin van pruimen met amandel en crème fraîche

8

Eton mess met vers fruit

7

banaan en amandel met karamelsaus

