i
EEN BEETJE GROEN MAAR WEL LEKKER!

Wij koken mee met seizoen en oogsten bijna dagelijks uit
onze eigen kas en moestuin.

Daarbij werken we samen met de lokale slager, bakker en
kaasboer. Verse producten van goede kwaliteit, dat verschil
moet je proeven.

Zoete trek

CAKE
IJS VAN DE DAG
CROISSANT
CROISSANT
CHOCOLADEBROODJE

vanaf 10.00 uurH

home made carrot cake, bananenbrood of cheese cake
met vers fruit
naturel
met boter en home made jam

VERSE SAPPEN
SUNRISE SURPRISE
MEAN GREEN
DELICIOUS RED

door Bocca direct bij de boer ingekocht (direct trade)
met biologische melk
door Bocca direct bij de boer ingekocht (direct trade)
met biologische melk
gember of munt

KOUDE DRANKEN
FRISDRANK
SOURCY
blauw of rood
VERSE JUS
MELK EN KARNEMELK biologisch
FLES EARTH WATER
still of sparkling
HEINEKEN
HEINEKEN
SPECIAAL BIER
HUISWIJN

fluitje
galaxy
per fles
per glas

twee gangen menu van de chef

SOEP VAN DE DAG
BROOD MET DIPPERS

met groenten en kruiden uit eigen kas
met zuurdesem- en meergranenbrood

BOERENSALADE

met gegrilde kip, ei, ansjovis, sla uit eigen tuin,
kaas van 'Van Wees' en zuurdesem croutons

13,50

met dadels, druiven, tomaat, komkommer,
pecannoten en honing mosterd dressing

12,50

100% natuurlijkH

met sinaasappelsap, mango, goji bessen en een beetje rode peper 4,95
met sinaasappelsap, avocado, spinazie, gember en limoen
4,95
met appelsap, rode biet, aardbei, munt en gember
4,95

2,20
2,50
2,20
2,75
3,25
2,20

2,50
2,20
3,75
2,20
4,75

tussen 12.00 en 14.30 uurH

LUNCH VAN DE DAG

v GEITENKAASSALADE

Warme dranken
KOFFIE
CAPPUCCINO
ESPRESSO
LATTE MACHIATO
KRUIDEN THEE
THEE

3,50
5,50
2,00
2,50
2,90

LUNCH

v BROODJE GEGRILDE GROENTEN met hummus, overjarige boerenkaas van
'Van Wees' en zuurdesem brood

19,50

5,50
4,50

8,50

CLUB SANDWICH

met kip, bacon, ei, tomaat, sla en
mosterdmayonnaise

9,50

CROQUETTEN OP BROOD

met biologische rundvleeskroketten,
huisgemaakte mosterd en zuurdesembrood

8,75

CROQUE MADAME

met boerenham, boerenkaas van 'Van Wees',
mornaysaus en een spiegelei

10,25

UITSMIJTER NATUREL
UITSMIJTER HAM
UITSMIJTER KAAS
UITSMIJTER HAM KAAS
OMELET PC GROEN

sunny side up
met boerenham
met kaas van 'Van Wees'
met boerenham en kaas van 'Van Wees'
met verse groenten uit eigen kas

9,00
9,50
9,50
10,00
10,50

v PIZZA MET BIETENTRUFFEL

met mozzarella, spinazie, tomaat, rucola
en pecannoten

10,95

FRANSE FRIETEN

met huisgemaakte mayonaise

2,50
2,75
3,50
3,95

ook te reserveren voor borrels en evenementen

3,50

