Lunch

12:00 tot 16:00

Tosti Kaas 				

4
(wit of bruin) 		
						
Tosti Ham/Kaas 			
4.5
(wit of bruin) 					

Croque Monsieur 			

5

Croque Madame 			

6

(ham/kaas, béchamel)
					
(ham/kaas, béchamel, spiegelei)
				

Uitsmijter 				vanaf 6

(wit of bruin, 3 eieren, kaas, ham, spek)			

Camembert 				7.5
(desem, parmaham, uit de oven) 			

2 Kroketten op Brood 			
(wit of bruin, mosterd)
*kan ook vegetarisch

8

Oesters				

Per stuk 					3.5
Half dozijn 				
15

Tonijnsalade 				8
(wit of bruin)

Tuna melt 				

9
(wit of bruin, kaas, vd grill) 				

Sticky Chicken 				

9

Angusburger				10
Caesar Salad 				
met kip 				

10
12.5

Vier je gezondheid en de heropening van de
horeca met wat lekkers!
Keep distance and stay safe

snacks

12:00 tot 00:00

Noten					2
Olijven 					2

						
Bittergarnituur 			
20
24 stuks

Nacho’s 				5.5

							
Vegabitterballen 			
7

Broodplankje 				4

Kaastengels 				7

(kaas, jalapenos, zure room, tomatensalsa)
(desem, diverse dips)

Borrelplank 				12.5

8 stuks							

8 stuks 							

(bitterballen, oude kaas, ossenworst, olijven, brood, dips)

Kaasplankje 				10

Bitterballen 				7

Verse Friet				3.5

8 stuks

Bittergarnituur 			
12 stuks

11

Diner

Burgers

17:00 tot 22:00

Soep vd Dag				

17:00 tot 22:00
10				

Kipsate 				13.5

Angusburger 		
		
Spicy Chicken Burger

				
Groentequiche				10

Vegaburger 		
		

10				

Camembert uit de Oven 		

met kaas		
met bacon
met jalapenos

6

atjar - kroepoek

seizoensgroente - zuurdesem

12

						
Terrine 				11		

10			

1					
0.75
0.75

eend - uienjam - suikerbrood
paddestoel - uienjam - suikerbrood
of allebei

Brel Burger 				

huisgerookte zalm - krab - dillemayo - filodeeg

Gamba’s

romesco - ingelegde niet - knolselderij
gepofte knoflookolie

11

voor €3.5 met friet en sla erbij
15

Snacks

12:00 tot 00:00

Noten					1

						

Olijven 					2

24 stuks

Bittergarnituur 			

20

Nacho’s 				5.5

							
Vegabitterballen 			
7

Broodplankje 				4

Kaastengels 				7

(kaas, jalapenos, zure room, tomatensalsa)
(desem, diverse dips)

Borrelplank 				12.5

8 stuks							
8 stuks							

(bitterballen, oude kaas, ossenworst, olijven, brood, dips)

Kaasplankje 				10

Bitterballen 				7

Verse Friet				3.5

8 stuks

Bittergarnituur 			
12 stuks

Oesters				

11

Per stuk 					3.5
Half dozijn 				
15

Vier je gezondheid en de heropening van de
horeca met wat lekkers!
Keep distance and stay safe

