
 

Taart en gebak 
 

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

Super de luxe 
Diverse soorten luxe gebak 

 

ijs en lekkers 

 
Dikke bende  5,75 
Roomijs met een cranberrymuffin en slagroom 

James brown  5,75 
Karamelijs met een brownie en slagroom 

Waarbei?  6,50 
Aardbeien met roomijs en slagroom 

 

 

 

 

 

 



 

Soepen 

 

Zo rood als een kreeft  5,50                      
Tomatensoep met een toefje zoete room, brood & boter 
Soeperrrr  6,00 
Broccoliroomsoep met geraspte kaas en spekrepen, brood & boter                  

Wisselvallig… 

Soep van de dag (zie onze muur-rol) 

 

 

Lunchsalades 
Alle salades worden geserveerd met brood & boter 

 

Hippe kip  13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Salade met krokante kip-popcorn, druiven, zonnebloempitten, 

komkommerrepen, kerstomaatjes, paprikastrips, knapperige kappertjes, ei, sla, 

gefrituurde uienringen en chilimayonaise 

Fet man  13,75  
Salade met feta, sla, olijven, zonnebloempitten, gefrituurde uienringen, 

druiven, ei, knapperige kappertjes, komkommerrepen, paprikastrips, 

kerstomaatjes en kruidenmayonaise   

Nie viesch  14,75 
Salade met gerookte forel, gamba’s, krokante mosselen, paprikastrips, 

knapperige kappertjes, zonnebloempitten, komkommer repen, kerstomaatjes, 

ei, gefrituurde uienringen, sla, druiven en mierikswortelmayonaise 
  



 

 

Tosti’s van donkerbruin oerbrood 
 

Say cheese  3,25 
Tosti met kaas en ketchup  

Hammmmm  3,75 

Tosti met ham, kaas en ketchup 

Veel noten op je zang  6,00 

Tosti met extra belegen kaas, tomaat, ui, cashewnoten en ketchup 

Uut ’t wald  6,25 
Tosti met brie, bosbessen, pecannoten en honing 

Alle ballen hoog houden  7,75 

Tosti met plakken gekruide gehaktbal, rode ui en smoked cheddar 

Lekker buffelen  7,75 
Tosti met buffelmozzarella, vleestomaat, pijnboompitten en basilicumpesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koude lunchgerechten 
 
 

Pittig ding (KHA)  9,75 
Huisgemaakt pittenbrood met mozzarella, vleestomaat, sla, peper, Himalaya 

zout en basilicummayonaise 

Hans ossenworst  9,25 
Maispistolet met ossenworst, ui, rucola, gekookt ei, zonnebloempitten, 

zontomaat en truffelmayonaise  

Ingeburgerd  8,75 
Geroosterd Turks brood met Old Amsterdam, augurk, zilveruitjes, sla, gekookt 

ei, baconstrips en mosterdmayonaise 

Krab-aan  9,50  
Maispistolet met surimi, bieslookroomkaas, sla, vleestomaat, komkommer, 

rode ui, gefrituurde kappertjes en honing-mosterd-dilledressing  

Daar zit muziek in  10,00 
Triangel met rundercarpaccio, oude geschaafde kaas, tomaat, rucola, 

zonnebloempitten, zeezout en pestomayonaise 

Forelk wat wils  9,75  
Twee bruine oerboterhammen met forel, rode ui, pittenmix, appel, tomberries, 

gefrituurde uienringen en mierikswortelmayonaise 

Tot mousse slaan  9,75  
Waldkornbroodje met avocadomousse, gekookt ei, preischeuten, zontomaat, 

suikersla, hazelnootcrunch, four seasons pepper en zeezout 

Fur ’t blaag  2,75 
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam 

 



 

Warme lunchgerechten 
  
Wrappy meal  11,75 
Turkse wrap gevuld met kipdoner, twee soorten cheddar, gebakken 

champignons, uien, knoflook en BBQsaus 

Frietje kapsalon 2.0  12,50 
Gebakken gamba’s, kibbeling en krokante mosselen met friet, sla, kaassaus en 

chilimayonaise 

Haasje over  10,25  
Twee witte oerboterhammen met varkenshaas, gebakken champignons, uien, 

satésaus, kroepoek en atjar  

Burgers NO zoo  10,50 
Huisgemaakte knapperige broccoli-kaas-notenburger op een broodje met 

ijsbergsla, vleestomaat, augurk en kerriemayonaise 

Geitenbreier  9,75   
Turks brood met harde geitenkaas, courgette-basilicumspread, sla, gesuikerde 

pecannoten en notenolie 

Lekker koppeltje  7,25 
Wit oerbrood met twee rundvleeskroketten, groene salade, mosterd en mayo  

De hele mikmak  9,50    
Uitsmijter van drie eieren op donker oerbrood met champignons, uien, spek, 

kaas en tomaat  
 


