
 
SANDWICHES 
 
Flat bread Hawai met ham, kaas en ananas, warm uit de oven      9,50 

 

Italiaanse bol met pikant gebakken kipfilet, ui, champignons,   10,00 

paprika en gesmolten kaas    

 

Ciabatta met rozemarijn, tomaat, ricola en brie uit de oven      10,00 

 

Zeeuwse Boerensandwich met gerookte zalm, garnaaltjes en   

gestoomde forel op een bonte salade met mosterd dressing                                13,50 

 
 

HUISGEMAAKTE BURGERS 
 
Op een brioche bol geserveerde medium gebakken rundvleesburger met  

cheddar cheese, sla, tomaat, crispy bacon, en een overheerlijke barbecuesaus            15,00 

 

Echte Mannenburger op een brioche bol geserveerd, medium gebakken  

met sla, pikant gebakken bacon, jalapeño peper en een pittige saus  

(kan als pittig ervaren worden)            16,00 

 

Smokey burger op een brioche bol geserveerde medium gebakken rundvlees burger met sla,  

gegrilde paprika, crispy bacon, augurk relish en een saus van  Jack Daniels, cola en honing   16,00 

 

Tzatziki burger op een brioche bol geserveerde medium gebakken  

rundvlees burger met sla, rode ui, tomaat, salami en tzatziki        16,00 

 
 

UITSMIJTERS 

 

Op 3 boerensandwiches (we hebben geen ander brood) met salade tomaat en komkommer 

 

Kaas                7,00 

Ham                7,00 

Spek                7,00 

Salami               7,00 

Ham  Kaas               8,00  

Kaas Spek               8,00 

Ham Spek               8,00 

Kaas Salami               8,00 

Ham Kaas Spek              9,00 

Ham Kaas Spek Salami                       10,00 

  

       

 

  



TOSTI’S 
               
Kaas *           4,25 

Beenham Kaas          4,50 

Kaas Ananas *          4,75 

Kaas Tomaat *          4,50 

Croque Madame          5,75 

Kaas Salami          4,50 

Beenham Kaas Salami           5,00 

Tosti proeverij, voor u alleen of om gezellig samen te delen.      13,50 

 

SOEPEN 
 
Soep van de dag              5,00 

In een broodbol geserveerde mosterdsoep met spekjes       6,25 

Alle soepen worden geserveerd met  

vers afgebakken brood en roomboter 
 

LUNCHTIP 
 
Iedere week een andere nieuwe tip  

vraag het onze bediening.           8,50 

 

SALADES 
 

Salade niçoise met tonijn, ei, tomaat, ui en sperzieboontjes           11,50  

Salade van rode biet met geitenkaas, honing-mosterddressing en walnoten*   12,50  

Salade met burrata met tomaat en balsamico*        12,50 
 

OOK GEWOON LEKKER 
 

12 uurtje bestaand uit kip pasteitje, 1 boterham met eiersalade, bacon  
en een dagsoepje             11,00 
 

 
 
 

Gerechten waar een * achter staat zijn vegetarisch 
Gerechten waar een * * achter staat zijn veganistisch 



 

BORRELHAPJES 
  
3 soorten olijven*              5,50  

Huisgemaakte frieten met 3 sausjes*           6,50  

Plukbrood met olijfolie en 3 smeerseltjes*          5,50  

Trio van zalm, garnaal en forel            10,00  

Kipkluifjes (8 stuks)             8,50  

Portie nacho’s              9,75 

Borrelplank                                    19,75 

Warme Pico geitenkaas ciabatta toast en druifjes*         11,75 

 
 

EVEN GENIETEN 
 
Gebak van de week                         3,75 

Koffie met gebak van de week            5,50 

Slagroom               0,75 

 



 
IETS TE VIEREN OF  
GEWOON WAT BIJ TE BABBELEN? 
 
 

High Tea                
 
Onze high tea wordt geserveerd in drie delen, de eerste gang ligt de nadruk op  

zoet, de tweede bestaat uit hartig en sandwiches. Bij de derde gang voert chocolade  

de hoofdtoon. Natuurlijk onbeperkt koffie of thee      

         25,00 p.p. 

 

High Wine 
 
Ook onze high wine bestaat uit drie delen, bij de eerste gang bestaat uit koude  

hartige hapjes en 2 bijpassende witte wijnen de tweede gang bestaat uit warme  

hapjes met twee bijpassende rode wijnen, en om af te sluiten een zoetigheid met  

bijpassende dessert wijn 

         25,00 p.p. 

 
 
 

Vooraf reserveren, vanaf 2 personen,  
alleen tussen 12.00 en 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u een verjaardag, jubileum, baby shower of gewoon iets te vieren? 
Vraag naar de mogelijkheden, wij helpen u graag verder. 


