Ook lekker als
ontbijt; onze
bosbessen-banaan
kokos smoothie!

Fris & Zo
Verse Jus d’orange								

3,50

Bruisende limonades: vlierbloesem / cranberry-rozenbottel / sereh-gember

3,50

Smoothie met bosbessen, banaan, kokos en amandelmelk

			

5,50

Schulp appel- of perensap							

2,50

Fritz kola, kola light, rabarber, Rivella

				

2,50

Wostok dadel-granaatappel of peer-rozemarijn					

3,50

Fever Tree tonic								

2,70

ChariTea ijsthee green / black 							

3,25

Bundaberg gingerbeer								

3,50

Sourcy rood of blauw								

2,00

Chocomel / melk of karnemelk

					

Wijn

Bier
Hertog Jan			

2,70

3,50 / 19,50

Leffe Blond			

3,50

4,50 / 24,50

Erdinger Weissen		

4,00

La Chouffe			

4,00

Texels skuumkoppe		

4,50

Wit
Sauvignon Blanc
Vermentino		

Rood
Montado		

Lekker met een
huisgemaakt stukje
cheesecake, of
appeltaart! of....
Vraag naar onze
taartjes van de dag!

3,50 / 19,50

Espirito do Coa 		

29,50

Rose
Cabernet Franc

2,50 / 2,00

3,50 / 19,50

Lowlander Pale ale		

4,85

Lowlander white ale		

4,85

‘t IJ Wit 			

4,50

‘t IJ Zatte			

4,50

‘t IJ IPA			

4,85

Erdinger

3,00

0,0

Koffie & Thee
Koffie (Americano) 								

2,20

Espresso / Dubbele							

2,20 / 3,00

Cappuccino / Flat white						

2,50 / 3,00

Latte / Latte macchiato 						

2,70 / 3,25

Iced latte									

3,25

Thee van Formocha thee (groen / jasmijn / zwart)		

2,70

Verse muntthee of gemberthee

						

Warme chocolademelk / met slagroom					
Chai Latte / Dirty chai met shot espresso

2,50

2,70 / 2,90

			3,50 / 4,-

Ontbijt (tot 12:00)
Boterhammetje (kaas, jam, pindakaas, chocopasta) 			

2,50

Croissant met jam & boter 							

3,00

Speltbrood met roomkaas, vijgen, honing en walnoot			

6,50

Scrambled eggs met roomkaas, zalm & spinazie				

6,50

Wentelteefjes met poedersuiker, jam & crème fraiche

4,50

		

Turkse yoghurt met huisgemaakte granola, honing & vers zomerfruit

5,50

Lunch (12:00 - 17:00)
Combineer kleine gerechtjes voor een lekkere lunch.
Om samen te delen of, op Italiaanse wijze,
als aperitivo bij een glaasje wijn of bier.

Speltboterham Burrata & huisgemaakte tomatentapenade
Minisandwich met makreelsalade, appel en frisse muntdressing
Pita bietenhummus & gegrilde groente
Tosti turksbrood met geitenkaas, bacon & honing
Huisgemaakte limoen- kokossoep met spinazie en taugé
Breekbroodje huisgemaakte dips
Zoete aardappel frietjes uit de oven

2 gerechtjes

3 gerechtjes

4 gerechtjes

7,50

11,25

15,-

Normale lunch

Grote lunch

Samen delen

Nu ook op
zaterdag!
Brunchtafel
Elk weekend van 10:00 tot 13:00

Lekker genieten van verse jus d’orange, broodjes, yoghurt, vers fruit en
nog veel meer.Vanaf 2 personen, 12,50 p.p. (excl.koffie & thee),kinderen 6,-

Boozy brunch?
Verwen jezelf nóg meer met een brunch, inclusief een lekker glas
prosecco of Mimosa 17,-

LUNCH & ONTBIJT

Combine
Late borrel of Early Dining! (18:00 - 21:00)
Hoe je het ook noemt, combineer verschillende gerechtjes voor een
heerlijke avondmaaltijd.

Gerechtjes

Breekbrood met olijfolie, tapenade en boter - 5,50
Plankje met Brand & Levie droge worst - 10,50
Soep van de dag - 5,50
Envelopjes uit de oven met bospaddestoelen en feta - 6,50
couscoussalade met noten, citroendressing en feta - 7,00
Geroosterde groenten - 6,50
Groentenquiche met o.a. pompoen en prei - 7,00
Bio kiptandoorispiesjes met mangochutney en mintdressing - 10,50
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus - 9,00
Dorade met kappertjes en tomaat - 10,50
chocolade ganache met sorbetijs en zomerfruit - 6,00
Diverse huisgemaakte taartjes

*heeft u allergien of dieetwensen? Meld het bij de bediening en
wij denken graag met u mee.

AVONDKAART

Bites - vanaf 16:00
Olijven 4,5
Breekbrood met boter, tapenade en olijfolie 5,5
Huisgemaakte tortilla chips met guacamole en chilisaus. 6,5
Old Amsterdam met mosterd

6,-

Droge worst van Brandt & Levie 10,5
Borrelplankje met mix van olijven, kaas en droge worst 12,5
Quesadillas met met zelfgemaakte guacamole en kaas 9,5

Cocktails
Moscow Mule
Het recept uit ‘Mad Men’. Verfijnd en elegant met wodka en ginger beer .
8,50

Vlierbloesem Whiskey Iced tea
Pssst? Een lekker drankje zonder dat mensen het doorhebben?
Dan is deze Iced Tea een cocktail voor jou. Wij houden onze mond wel ;)
9,-

Caipirinha 43
Een twist op de klassieke frisse Caipirinha,
maar dan vol Spaans temperament.
7,-

Dark ’N Stormy
Fris, kruidig en sterk: een echte herfststorm met donkere rum
en Ginger Beer.
8,50

Sidecar
Met cognac en triple sec. Lekker bij kaas en olijven. Een cocktail die je
langzaam drinkt.
9,50

Gin & Tonic
Hendricks 8,50
Bobby’s 8,50
Tanquerays 7,50
Met fever-tree Tonic Water

BORREL & BITES

