
IJscoupe 
 

Kroonjuwelen 
Aardbeien met roomijs en slagroom  

 

Zoet en lekkers 
 

James  2,95 
Chocolade brownie 

Maatje XL  2,95 
American white chocolate cookie 

Appeltje voor de dorst  3,95 
Appelgebak met of zonder slagroom 

Super de luxe 
Diverse soorten luxe gebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soepen  
 

Zo rood als een kreeft  5,50 
Tomatensoep met een vleugje room en een sneetje brood 

Joepie de soepie  6,50 
Thaise wortelsoep met gember, feta, geroosterd amandelschaafsel, kokos, ui en een 

sneetje brood 

Wisselvallig  5,50                  
Soep van de dag (zie onze muur-rol)  

 
Lunchsalades  
 

Oost west, thuis best  13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Salade van oosterse garnalenkroketjes, suikersla, avocado, rode ui, gele paprikastrips, 

komkommer, gefrituurde kappertjes, ei, augurk, cherrytomaatjes, cocktaildressing en 

knäckebröd    

Ff buffelen  13,75 
Salade van buffelmozzarella gemarineerd in rode pesto, groene tomaat, krokante 

uienringen, suikersla, Himalaya zout, walnoten, avocado, olijven, pitten, 

basilicumdressing en knäckebröd  

Kip met gouden eieren  13,75 
Salade van krokante kip met suikersla, gouden eitje, cherrytomaat, komkommer, 

augurk, radijs, cheddar, mangodressing en knäckebröd  

 

 

 



Tosti’s van bruin oerbrood 

 

Gewoontjes  2,95 
Tosti met kaas en ketchup  

Ietsje meer  3,25 

Tosti met ham, kaas en ketchup 

Het Zal mij een worst wezen  5,75 
Tosti met knakworst, dubbel kaas, knapperige uitjes en ketchup 

Net iets extra’s  5,50  
Tosti met extra belegen kaas, tomaat, ui, cashewnoten en ketchup 

Uut ’t wald  5,75 
Tosti met camembert, bosbessen, pecannoten en honing  

Zoete broodjes bakken  7,00 
Tosti met gerookte kip, mozzarella, mango, paranotencrunch, rode ui en 

sweet chili-crème fraîche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Koude lunchgerechten 

 
Het gras is hier groener  8,50  
Turks brood met buffelmozzarella, superfood tarwegras, avocado, Himalaya zout, 

groene sla, gekookt ei, groene tomaat en pestomayonaise  

Hütjemutje  8,75 
Waldkornpistolet met hüttenkäse, dadels, komkommer, tomberry’s, tuinkers, 

cashewnoten, rode ui, Himalaya zout en groene sla 

Erop of eronder  7,75  
Tomatenbroodrolletje met gegrilde paprikaspread, amandelschaafsel, tuinkers, 

gefrituurde kappertjes en groene sla 

Over koetjes en kalfjes… KHA !  11,75
Noors platbrood gemaakt van kaas, zaden en pitten met pastrami, groene asperges, 

tomberry’s, paranotencrunch, groene sla en crème van parmezaan 

Sesam open u  9,25 
Turks brood met gemarineerde kip, sesamzaad, krokante uitjes, augurk, tomaat, sla, 

rode ui, ei en kroepoek 

Boter bij de vis  9,25  
Waldkornpistolet met surimi, rivierkreeftjes, dille, komkommer, zilveruitjes, appel, 

vleestomaat, groene sla en limoencrème  

Lekker rollebollen  8,75 
Opgerolde wrap & omelet met verse tuinkruiden, gerookte zalm, rode ui, 

pijnboompitjes en paprika-roomkaas  

Fur ’t blaag  2,50  
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam  

Tot 5 jaar    



Warme lunchgerechten  

 
Een veeg uit de pan  9,75        
Afrikaans panbrood met champignons, gekarameliseerde uienpuree, courgette, 

tomatensaus, cheddar, pijnboompitjes en thijmolie uit de oven  

Rabarbapapa  8,75 
Briochebroodje gevuld met brie en pecannoten uit de oven met een friszoete honing-

citroenrabarber en groene salade 

Lekkere mossel  7,75  
Krokante mosselen met zoete kerrie-kokossaus en een rauwkost van komkommer, 

wortel, gele paprikastrips en toast & boter  

De hamvraag  8,75 
Panbrood met serranoham, buffelmozzarella, vleestomaat, pitjes, zongedroogde 

tomaatjes, rozemarijn-honing en rucola 

Fish & chips  12,75  
Gepaneerde kabeljauwfilet met ravigotesaus, friet, groene salade en mayonaise 

Lekker koppeltje  6,75   
Twee rundvleeskroketten op wit oerbrood met een groene salade, mosterd en 

mayonaise  

De hele mikmak  9,00    
Uitsmijter van drie eieren op wit oerbrood met champignons, uien, kaas, spek en 

tomaat 
 


