Gebak

v.a. 4.00

Huisgemaakte appeltaart
Gebak van de dag

Ontbijt

Kroketten wit- of bruinbrood

8.75

2 rundvlees | 2 garnalen | 2 kaas		

Rustique stokBrood wit of bruin
elke dag tot 12:00 uur - zondag tot 15:00 uur

Griekse Yoghurt
granola | honing
vers fruit | honing
Wentelteefjes
boter | maple syrup | poedersuiker
crème fraiche | verse bosvruchten
Ontbijtplateau
roerei | bacon | vers fruit | Griekse yoghurt
granola | wentelteefje | toast

5.50
7.50

5.50
7.50
7.50

Tuna melt cheddar | tomaat | rode ui

8.50

Wildzwijn zacht gegaard | vijgen chutney

9.75

Pompoencurry yoghurt | dukkah | linzen

7.75

Carpaccio truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola

9.75

Franse geitenkaas rode biet | balsamicostroop | rucola | noten

7.75

Runder rilette mini augurkjes | piccalilly coleslaw

8.75

Cajun kipsalade bulgur | hummus | guacamole

8.50

Burgers met verse friet van de Frietboutique
Burger van de Chef wisselend | specialiteit

16.50

Runderburger tomaat-whisky relish | guacamole | Gruyère

14.50

Veganburger kikkererwten | courgette | sesam | tomatensalsa

14.50

Salades & Poké bowls
Caesar salade kippendij | ansjovis | Parmezaanse kaas | gepocheerd ei 14.75

Eieren
Gerookte zalm 2 gepocheerde eieren | avocado | hollandaisesaus | toast 10.50
Roerei crispy bacon | bieslook | toast

8.75

Bulgur salade hummus | gerookte tomaat | Provolone | avocado

15.50

Vers tonijn poké bowl sojabonen | radijs | komkommer | rijst

15.75

Pompoen poké bowl sojabonen | radijs | rijst | wakame salade

14.50

Soep
Oosterse groentebouillon krokante pompoen ravioli

6.50

Uiensoep herfstbok | buikspek crumble | schuim van brie

6.00

12 uurtje

12.50

LUNCHDEAL

12.50

steak sandwich | uiensoep | tonijnsalade

Koffie of thee naar keuze

rundvlees-, kaas- of garnalenkroket

Steak sandwich van Buuren

11.75

entrecote | Gruyère | rucola | waterkers | uiencompote | kruidenmayonaise

,
grill Panini s

Uiensoep
Tuna melt of Carpaccio of Franse geitenkaas
op rustique stokbrood wit of bruin

beenham | jong belegen kaas

5.50

mozzarella | tomaat | pesto

6.25

Heeft u een allergie, meld het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Vers sap van Juicy Juice

Lunch verkrijgbaar tot 16.30 uur.

