Zoet en lekkers
Appeltje voor de dorst 3,95
Appelgebak met of zonder slagroom
Super de luxe
Diverse soorten luxe gebak
Dikke bende 5,75
Roomijs met cranberrymuffin en slagroom
James 2,95
Karamelijs met chocoladebrownie en slagroom

Soepen
Zo rood als een kreeft 5,50
Tomatensoep met een toefje zoete room, brood & boter
Getsiekerrie 6,75
Kokos-kerrieroomsoep met gamba’s en paprika, brood & boter
Wisselvallig…
Soep van de dag (zie onze muur-rol)

Lunchsalades
Alle salades worden geserveerd met brood & boter
Om bij weg te smelten 13,75
Salade met huisgemaakte kroketjes van parmaham & mozzarella, sla, dadels,
rode druiven, gele paprika, cashewnoten, kappertjes, ei, gefrituurde uienringen
en pestodressing
Voortruffelijk 13,75
Salade met gemarineerde truffel & magenta love aardappeltjes, knapperig
gebakken mozzarella, sla, cashewnoten, gefrituurde uienringen, dadels, rode
druiven, ei, kappertjes, gele paprika en crème fraîche-lookdressing
In rook op gaan 14,75
Salade met gerookte haring en gemarineerde gamba’s, sla, gele paprika,
kappertjes, ei, gefrituurde uienringen, cashewnoten, dadels, rode druiven en
citroenmayonaise

Tosti’s van donkerbruin oerbrood
Gewoontjes 3,25
Tosti met kaas en ketchup
Ietsje meer 3,75
Tosti met ham, kaas en ketchup
Net iets extra’s 5,75
Tosti met extra belegen kaas, tomaat, ui, cashewnoten en ketchup
Uut ’t wald 6,00
Tosti met brie, bosbessen, pecannoten en honing
Sweety 7,50
Tosti met tonijn, rode ui, kaas, tomaat en sweet chilisaus.
Met kop en schouders 7,75
Tosti met coppa di Parma, geitenkaas, jonge kaas, vleestomaat, rode ui en
pijnboompitten

Koude lunchgerechten
Hubbies 8,75
Twee huisgemaakte chubby broodjes met kaas, tomaat, augurk, gebakken eitje,
verse grove kruiden en mosterdmayonaise
Vijgetarisch 8,75
Twee bruine oerboterhammen met bieslookroomkaas, vijgen, sla, komkommer
en dadelstroop
Daar zit pit in 9,75 (KHA)
Huisgemaakt Noors pittenbrood met zalmsnippers, roomkaasspread, verse
kruiden, komkommer, groene sla, gefrituurde kappertjes, en tomberries
Sesam open u 9,25
Donker oerbrood met gerookte makreel, sesam, sla, rode ui, taugé, spinazie,
paprikarepen en hoisindressing
BBQuality 9,25
Maispistolet met gemarineerde kip, spekrepen, sla, tomaat, komkommer,
augurk en BBQ-mayonaise
Lash is more 8,50
Goulashkroket en een pistolet gezond met kaas, ham, tomaat, komkommer,
ei, sla en mosterdmayonaise
Hütje op de hei 9,75
Italiaanse pistolet met hüttenkäse en hamrolletjes van het Gaasterlands
kruidenvarken, ei, sla, rode ui, prei en remouladesaus
Fur ’t blaag 2,75
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam

Warme lunchgerechten
Flam in de pan 11,75
Flammkuchen met gebakken kalfscarpaccio, gegrilde paprika, rode ui,
kastanjechampignons, groene salade en zachte jalapeñodressing ernaast
Alles gout en wel 9,75
Kruidige kip-kerrieragout met paddenstoelen, paprika, bosui en geroosterd
oerbrood gegratineerd met oude kaas
Da strookt nie 9,25
Italiaanse pistolet met een krokante pesto-mozzarellastrook, vleestomaat,
groene sla en basilicummayonaise
Kip ik heb je 8,75
Crispy chicken met sla, tomaat, ei en 5-spicesdressing op een maispistolet
Een raar duo 9,50
Visburgertje met tomaat, augurk, little gem en rode ui op een zacht broodje en
een getsiekerrie soepje
In de pan gehakt 8,50
Mexicaanse gehaktrepen, kaas, mais, paprika, kidneybonen, tacochips, crème
fraîche & chilisaus op een pistolet
Lekker koppeltje 7,25
Wit oerbrood met twee rundvleeskroketten, groene salade, mosterd en mayo
De hele mikmak 9,50
Uitsmijter van drie eieren op wit oerbrood met champignons, uien, spek, kaas
en tomaat

