
Een Tafeltje Vol!
 

We hebben op onze kaart een mooie selectie van verschillende authentieke 
gerechten, zowel nationaal als internationaal. 

#nietkiezenbeleid #allesproberen
 

Overal zijn kleine porties van gemaakt, zodat jij jouw favorieten kan uitzoeken 
en daarmee je tafeltje vol kan zetten.

 
De porties zijn zo opgebouwd dat 3 gerechten samen een lunch of diner maaltijd 

vormen. Jij kiest zelf of je per ronde, per persoon óf meteen 3 gerechtjes wilt 
bestellen. Toch liever een volledig gerecht voor jezelf? Kies dan een groot gerecht 

van de kaart. 
 

Tip: deel vooral met elkaar. #sharingiscaring
 

Geniet ervan en eetsmakelijk!

Menukaart



SOEPEN hele dag verkrijgbaar

POMPOENSOEP 

BOSPADDENSTOELENSOEP 

ERWTENSOEP A.K.A. SNERT             

roggebrood met spek | rookworst (ook te bestellen met vega rookworst)

EXTRA INFO:

Grote gerechten worden als maaltijd geserveerd inclusief bijgerecht.

Bij kleine gerechten is het bijgerecht apart verkrijgbaar:

Friet €4,50 Zoete aardappelfriet €5,00

LUNCH tot 17:00 uur

LUNCH GERECHTEN

SHAKSHOUKA     ei | tomaat | puntpaprika | brood

HUEVOS RANCHEROS         tortilla | refried beans | pico de gallo | ei 

avocado | mozzarella

AVOCADO OP TOAST      geroosterd brood | spiegelei (voeg bacon toe €1,50)

CARPACCIO FOCACCIA    tru�elmayo | pistache | parmezaan 

mesclun 

VEGGIE FOCACCIA         hummus | gegrilde groente

KROKETTEN OP BROOD rundvlees / kaaskroketten  

/ garnalenkroket (+€1,50)

PULLED CHICKEN STUFFED BRIOCHE spicy pulled chicken

 zoetzure groenten | ei | sriracha

PORK BELLY STUFFED BRIOCHE asian style pork belly

zoetzure groenten | ei | sriracha

BOEREN TOSTI kaas & ham | kaas

WENTELTEEFJES brioche | kaneel | ei | poedersuiker | siroop

SALADES

CARPACCIO tru�elmayo | pistache| parmezaan flakes | mesclun 

croutons

GEGRILDE GROENTEN        mesclun | gegrilde groenten | feta 

olijfolie | citroen

CAESAR romaine | ansjovis | kippendij | ei | cherry's | bacon

parmezaan | croutons

VOOR DE KIDS

TOSTI kaas & ham | kaas

BOTERHAM     pindakaas | aarbeienjam | hagelslag

FRIET MET KROKET         appelmoes | mayo | rundvleeskroket

 €6,50 

 €5,50 

 

€7,00 

 €6,00 

 

€6,50 

 €5,00 

 

€7,50 

 

€7,50 

 

€5,50

 €5,00 

 

€5,00 

 

€5,50  

 €4,00 

 €4,50 

 €5,00 

 

€10,00

€5,50

 

€4,50 

 €3,00 

 €6,00   

 €7,00 

 €7,50 

 €8,00 

Vega of vegetarisch te bestellen Glutenvrij Lactosevrij

Klein Groot



 €16,00 

 €14,00 

 

€15,00

 €7,00 

 €6,00 

 

€6,50

€5,50 

 €6,00

 

€6,00 

 €6,00

 

€5,00 

 

€5,00 

 

€5,50

 €7,00 

 €5,50

 

€6,50      

DINER 17:00 - 21:00 uur

PASTA’S

TRUFFEL    tagliatelle | salieboter | parmezaan flakes (we love this one)

PASTA ARRABIATA     penne | pittige tomatensaus | rundergehakt 

cherry's | selderij | wortel | parmezaan flakes

VERDURE PESTO     linguine | groene pesto | aardpeer | meiraap | bimi 

courgette | bospeen

STAMPPOTJES

ZOETE AARDAPPEL & GEITENKAAS         walnoot | prei | tijm | sjalot

GRUUNZOOI MEEJ WORST         boerenkool | rookworst | gebakken 

uitjes | spekblokjes (ook te bestellen met vega rookworst) 

QUICHES

RODE BIET & GEITENKAAS

CHORIZO & MANCHEGO

SALADES

CARPACCIO tru�elmayo | pistache| parmezaan flakes | mesclun 

croutons

GEGRILDE GROENTEN         mesclun | gegrilde groenten | feta | olijfolie 

citroen

CAESAR  romaine | ansjovis | kippendij | ei | cherry's | bacon

parmezaan | croutons

STOOFPOTJES

RENDANG         zoals 't heurt

HARTIGE VEGGIE            linzen | aubergine | prei | bospeen | aardappel

VLEESGERECHTEN

SCHNITZEL     appelmoes | citroen | mayo

CHEF’S BACON CHEESE BURGER bacon | cheddar | burger saus | sla 

tomaat | brioche (ook met beyond burger te bestellen    +€2,50)

VOOR DE KIDS

TOSTI     ham & kaas

SCHNITZEL MET FRIET     friet | appelmoes | mayo | citroen

KROKET MET FRIET    appelmoes | mayo | rundvleeskroket

PASTA ARRABIATA     penne | tomatensaus | rundergehakt | cherry's  

selderij | wortel | parmezaan flakes

DESSERTS 13:00 - 21:00 uur

KAISERSCHMARRN     poedersuiker | kersenjam (zeg dit maar eens 10x snel achter elkaar)

CHOCOLADE SOUFFLE     poedersuiker | munt | aardbei / banaan /

vanille / chocolade roomijs bol

CRÈME BRÛLÉE         need we say more...

Klein Groot

€15,00

 €16,00

 €4,50

 €7,50

 €6,00

 €7,00

 

€6,50

 €8,50

 

€6,00



BORRELKAART tot 00:00 uur

NACHO'S         tortilla chips | salsa | roomkaas | tex-mex kaas | bacon | 

rode ui | bieslook (ook vega te bestellen)

LOADED FRIES        parmezaan | basilicum mayo | citroen rasp | paprika poeder

CHEESELOVERS     brie | manchego | st. Agur | lepelkaas | port-vijg 

compot | brood | noten 

MEATLOVERS     serranoham | spinata romana | coppa di parma | 

mortadella | noten | brood

BROOD & DIPS  Aïoli | kruidenboter | groene pesto

CAMAMBERT UIT DE OVEN     knoflook | tijm | honing | stokbrood

 

FRIET    mayo

ZOETE AARDAPPEL FRIET tru�elmayo

BITTERBALLEN   8 stk | 16 stk

VEGA BITTERBALLEN  8 stk | 16 stk

MINI FRIKANDELLEN  8 stk | 16 stk

BITTERGARNITUUR  8 stk | 16 stk

OUDE KAASTENGELS  6 stk

GROENTE LOEMPIA’S  6 stk

VLAMMETJES   6 stk

VEGA VLAMMETJES  6 stk

LEKKER VOOR ERBIJ

OUDE KAAS BLOKJES 

OLIJVEN 

VERS GEBRANDE NOTENMIX 

APPELTAART     met/zonder slagroom

€6,00 

 €9,00 

 €6,00 

 €7,00 

 €13,50 

 

€7,00 

 €20,00 

 

€20,00 

 

€7,50 

 €9,00

 €4,50 

 €5,00 

 €11,00 

 €17,00 

 €11,00 

 €13,50 

 €9,00 

 €5,00 

 €7,50 

 €8,00  

 

€4,50 

 €4,00 

 €4,50 

 €5,00 

Klein Groot


