Lunchkaart
Broodjes

Soepen

Warm broodje pastrami
€ 10,75
met brie, cheddar, augurk, witte kool en
mango-mayonaise

Mosterdsoep
met zolderspek en bosui

€ 6,00

Thaise curry soep
met pulled chicken
ook vegetarisch mogelijk

€ 6,75

Broodje bietenhummus
€ 10,75
met vijgenchutney, geitenkaas en gepofte rijst
Zalm sandwich
€ 11,25
met tonijnsalade, mozzarella, kappertjes en
sriracha-mayonaise
Club kip
€ 10,75
met eiersalade, avocado, tomaat, spek en
ras el hanout-mayonaise
Daydream
€ 11,75
mosterd of Thaise currysoep, ambachtelijke
kroket, en een broodje met kip of zalm
Ambachtelijke kroketten
met robuust brood

Soep van pompoen, rode paprika
en zoete aardappel
met Pecorino kaas
ook vegetarisch mogelijk

€ 6,75

Tosti’s Bruin of witbrood
Tosti robuust ham en/of kaas

€ 6,25

Tosti mozzarella geitenkaas
Met pesto en avocado

€ 7,50

€ 10,50

Uitsmijters Bruin of witbrood
Uitsmijter ham en/of kaas

Salades
Fattoush salade
met geitenkaas en mozzarella

€ 13,50

Salade vis
met diverse vissoorten

€ 13,50

Salade pastrami
€ 13,50
met witte kool, gepofte paprika, augurk en
mango-mayonaise

€ 9,50

Uitsmijter carpaccio
€ 10,25
met Pecorino kaas en truffelmayonaise

Warme gerechten
Saté van kippendijen
met friet en salade

€ 19,50

Hotdog “Ziel”
€ 18 ,25
met brie, spek, vijgenchutney, rucola, smokey
barbecuesaus en friet

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Dinerkaart
Voorgerechten

Vleesgerechten

Carpaccio van Weiderund
€ 11,75
met tomatenchutney, Pecorino kaas,
gemarineerde champignons en truffelmayonaise

Varkenshaasmedaillons
€ 22,50
met basilicum pesto, zolderspek, pompoencrème
en sparerib fingers

Gemarineerde Zalm
€ 12,50
met hangop van wasabi, zoetzure komkommer en
rivierkreeftjes

Lamsrump
€ 23,75
met lamsmerguez, paddenstoelenrisotto en
lamsjus

Runder pastrami
€ 11,75
met gepofte paprika, witte kool salade en
smokey barbecue-mayonaise

Tournedos van ossenhaas
met Madeirajus, notentapenade en
antibiose met artisjok

€ 28,75

Dumpling van eend
met rilette van eend en rode biet
ook vegetarisch mogelijk

€ 12,50

Sukade van weiderund
met groentequiche

€ 22,50

Breekbrood
met verschillende smeersels

€ 8,50

Gemarineerde spareribs
met barbecue saus

Soepen
Soep van pompoen, rode paprika en
zoete aardappel
met Pecorino kaas
ook vegetarisch mogelijk

€ 6,75

Thaise currysoep
met pulled chicken
ook vegetarisch mogelijk

€ 6,75

Groningse mosterdsoep
met zolderspek en bosui

€ 6,00

€ 19,75

Visgerechten

Snoekbaars
€ 23,50
met risotto en venkel, gerookte paling en
groene mosterdsaus
Zalmfilet
€ 23,75
in rookolie gemarineerd met furikake,
pompoencrème en
saus van gember en ras el hanout
Kabeljauw
€ 23,75
met chorizo en saus van tomaat en olijven.

Vegetarische gerechten

Groentequiche
€ 21,50
met saus van gember en ras el hanout
Risotto met champignons en
seizoengroente
met Pecorino kaas

Saté van kippendijen
€ 19,75
met een kroepoek schelp en seroendeng

€ 21,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelgarnituur en salade.
(extra garnituur mogelijk voor een meerprijs van €3,00
per garnituur)
mayonaise €1,00

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Dessertkaart
Cremeux van banaan
met mousse van chocolade, vanille-ijs en karamelsaus

€ 10,75

Taartje van peer en frangipane
met perensorbet en vanille crème

€ 10,75

Stracciatella parfait
met rood fruit, merengue en gemarineerde ananas

€ 10,75

Kaasplankje
met een glaasje port

€12,75

Vanille-ijs
3 bolletjes vanille-ijs met slagroom

€ 6,75

Coupe Karamel
3 bolletjes vanille-ijs met slagroom en karamelsaus

€ 8,25

Dame Blanche
3 bolletjes vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus

€ 7,75

Verse fruit
met 2 bolletjes aardbeienijs, vruchtensaus en slagroom

€ 8,25

Kinderijs
2 bolletjes ijs met slagroom

€ 4,50

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

