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Filet americain
Filet americain met een gekookt eitje, een 

streepje zaanse mayonaise en uitjes.
 

Geitenkaas
Geitenkaas met stukjes spek, honing en

gebroken walnoot.
 

    Bao Bun (+0.50)
 Zacht gestoomde bun gevuld met 

 rendang of geroosterde eend, 
komkommer, bosuitjes en atjar.

 
Tonijnsalade  

Tonijnsalade met kappertjes, ui en 
stukjes augurk.

 
Uitsmijter

Spiegeleitje met gesmolten kaas en 
gebakken spek.

 

  Vitello tonato (+0.50)
Kalfsgebraad met tonijnsalade, 

zongedroogde tomaat, kappertjes.
 

Serranoham
Serranoham met gran padanovlokken, tomaat,

sherry truffeldressing en
 zonnebloem pitjes.

 
Carpaccio (+0.50)

 Cherry tomaatjes, carpaccio, basilicum,
mozzarella, kappertjes, pesto, stukjes 

spek en truffelmayonaise. 
 

Tosti
Tosti met ham, kaas en bakje ketchup.

 
Tomaten cremesoep

Romige tomaten cremesoep met 
bosuitjes.

Sharing Tapas Lunch menuutjes & Pannenkoeken

Kroket op brood
Ambachtelijke kroket op brood met

tomaat, sla, mosterdmayonaise. Keuze uit
een rundvlees of kalfsvlees kroket.

 
Caprese

Tomaat, mozzarella, pesto en verse 
basilicum.

 
Brie/serranoham

 Brie met serranoham, honing en stukjes
walnoot.

 
B.L.T.

Bacon, Lettuce and Tomato 
oftewel bacon, sla en tomaat 

met truffelmayonaise.
 

Champignonsoep 
Romige champignonsoep met bosuitjes.

Maak kennis met ons lunch concept
 

 Kies uit verschillende kleine broodjes en soepjes
en creëer zo je eigen lunchtafel voor jezelf of

voor samen.
 

Per stuk 4,95

Ga je voor tapas vanmiddag?
We hebben onze Tapas zo ingericht dat je er 

 een lekkere tapastafel mee kunt samenstellen.
 

Bestel je 5 of meer Tapas
voor je tapastafel? 

Dan doen wij er *gratis papas fritas* bij.

Sharing Tapas

Creëer je eigen lunchtafel

Per stuk 6,-

Tapas Frito
Chicken Wings honing limoen, Chili Cheese Nuggets,

Calamares, Nachos met sour cream, cheddar en jalapeno.

 Pinchos
Broodje met plakje chorizo, cherrytomaatje en chorizo kroketje.

Broodje met brie, serranoham, walnoot en sherrytruffel.

Nachos Todos 
Nachos met pico de gallo, guacamole, sour cream en cheddar.

Brioche Pulled Pork
Twee brioche broodjes met Pulled Pork en American coleslaw. 

Dim Sum Hapjes
Gefrituurde tempura shrimps, pork gyozas, kleine

springrolls, atjar en crispy chilisaus.

Satemenuutje              12,95
Portie sate met friet, 
mayonaise en coleslaw.

Burgermenuutje          12,95
Rund of Kip met friet, 
mayonaise en coleslaw.

Stoofvlees menuutje    12,95
Vlaamse runderstoof met friet, 
mayonaise en coleslaw.

Carpaccio Salade         12,95
Luxe salade met carpaccio.

Pannenkoek Naturel                 6,50
Met stroop en poedersuiker

Pannenkoek Spek en Kaas        9,95
Gebakken spek en belegen kaas,
stroop en poedersuiker

Pannenkoek Appel en Kaneel    8,50
Geraspte appel met kaneel,
stroop en poedersuiker.


