DESSERTS

Huisgemaakte lekkernijen
voor bij de koffie
Kaneelparfait

stoofperen | karamel

5
7

BORRELKAART
Chicken Bites

6

Yakatori spiesjes

6

Gamba staartjes

6

Lauw warme grillworst

5

Mini frikandellen

4

Kaasblokjes

4

Portie Friet

4

6 stuks

Dame blanche

6

6 stuks

Triple brownie

7

6 stuks

Appelgebak

6

Kaasplankje

9

vanille ijs | chocoladesaus
crème patisserie | kaki fruit
vanille ijs | slagroom

SPECIAL COFFEE

Irish coffee

met Jameson whisky

8

van de lokale slagerij
8 stuks

met mosterd

met mayonaise

Spanish coffee

8

French coffee

8

Dé borrelplank

Italian coffee

8

Dé borrelplank is rijkelijk gevuld
met warme en koude hapjes &
geschikt voor twee personen

met Likeur 43 of Tia Maria
met Grand Marnier
met Amaretto

10

CLASSICS
per stuk te bestellen

Bitterbal
0,70

Kaasstick
0,80

Javaantje
0,80

BITTERGARNITUUR
Oosters bittergarnituur

7

Luxe bittergarnituur

13

Koude tafelgarnituur

10

dimsum | mini loempia | gamba staartje
rijkelijk gevulde mini croquetjes | bitterballen

kaasstengels | olijven | kaas | serannoham | grillworst

Gemengd bittergarnituur

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten,
bij vragen hierover kunt u terecht bij de bediening.

12 stuks
24 stuks
36 stuks

9
18
27

FLAGUETTES

WRAPS

Onze lunchgerechten zijn te bestellen tot 17:00u.

Onze lunchgerechten zijn te bestellen tot 17:00u.

Wrap carpaccio

7

Wrap kruidenkaas

7

Wrap gerookte zalm

8

Flaguette Viaanse kaas

6

Flaguette filet american

9

Flaguette kruidenkaas

8

Flaguette gerookte zalm

9

Flaguette buffelmozzarella

9

Pesto risotto

12

Flaguette gerookte makreel

9

Spies van malse ossenhaas

17

Flaguette carpaccio

8

Mootje huisgerookte zalm

14

Saté van malse kippendijen

11

pestodressing | zongedroogde tomaat
cornichons | rode ui

avocado | zongedroogde tomaat
crème fraîche

tomaat | serranoham

paprika | zoetzure rode ui

parmezaan | pesto | pittenmix
Voor bovenstaande broodjes kunt u kiezen
uit een witte of bruine Flaguette.

LUNCH

8

Uitsmijter

6
8

klein
groot

keuze uit ham, kaas spek
of rosbief (+0,50)

Clubsandwich Kroonprins

bacon | gerookte kip | avocado | omelet | tomaat

10
4

Tosti met ham en kaas

Broodmandje

6

Spinazie soep

5

Ossenhaaspuntjes

10

Pokébowl tonijn

11

paddenstoelen | truffel

sushirijst | avocado | zeewier | sojadressing

Pancetta salade

rode ui | rozemarijn | aceto | pittenmix

Carpaccio

parmezaan | pesto | pittenmix

Gamba’s

10
10
11

antiboise van tomaat

Linzensalade

gemarineerde tomaat | spinazie
Bij onze voorgerechten wordt brood met
huisgemaakte aioli geserveerd.

LIGHT & EASY

parmezaankoekje | tomaat | spinazie
125 gram | truffelmayonaise | friet
linguini | olijvensaus

SIDES
Verse
groente

Friet met
mayonaise

4

Side salad

4

SALADS

9

4

Salade ossenhaaspuntjes

17

Salade gamba’s

17

Salade carpaccio

17

Pokébowl tonijn

17

Linzensalade

16

paddenstoelen | truffel

parmezaan | pesto | pittenmix

STARTERS
gerookte zalm

rode ui | kappertjes | crème fraîche

antiboise van tomaat

Bij de bovenstaande gerechten kunt u
kiezen uit wit of bruin brood.

tapenade | huisgemaakte aioli | kruidenboter

avocado | zongedroogde tomaat

125 gram | kroepoek | atjar | friet

Twee rundvleeskroketten op brood

mosterd

parmezaan | pesto | pittenmix

sushirijst | avocado | zeewier | sojadressing
gemarineerde tomaat | spinazie

Bij onze maaltijdsalades wordt brood
met huisgemaakt aioli geserveerd.

MAIN COURSE

Vangst van de dag*

23

Spies van malse ossenhaas*

25

Linguini met bospaddenstoelen

16

Saté van malse kippendijen*

16

Kroonprins burger*

14

Mootje huisgerookte zalm*

21

180 gram | truffelmayonaise
parmezaan | bosui

180 gram | kroepoek | atjar
avocado | bacon | relish
linguini | olijvensaus

*Deze gerechten worden geserveerd
met friet en mayonaise

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten,
bij vragen hierover kunt u terecht bij de bediening.

