LUXE BROODJES EN SANDWICHES
Broodje Crispy Geitenkaas

Broodje Tempura Kip

Krokante geitenkaas met gemarineerde courgette en
zongedroogde tomaatjes

Tempura kip met avocadocrème, geraspte
Parmezaanse kaas en rucola

8,50

8,75

Broodje gerookte zalm

Broodje Carpaccio

Gerookte zalm op een geroosterd broodje
gegarneerd met radijs, krokante kappertjes en
mierikswortelcrème

Carpaccio van runderhaas, ingerold met pesto
gegarneerd met krokante Parmezaan en een mix van
pitten met truffelmayonaise

9,00

8,75

Holtkamp Garnalenkroketten

Holtkamp Runderkroketten

Twee garnalenkroketten van Holtkamp op brood met
pikante cocktailsaus

Twee runderkroketten van Holtkamp op brood met grove
mosterd

11,50

8,50

Popeye Burger

AllSports Burger

Burger gemaakt van spinazie, kikkererwten,
aardappelen en kruiden gegratineerd met mozzarella
op een brioche broodje met pestomayonaise

Onze hamburger met spek, gerookte kaas, uienringen en
garnituren op een brioche broodje met pikante cocktailsaus

10,00

9,00
Club Sandwich
Onze clubsandwich met gegrilde kipfilet, bacon,
gebakken ei en pikante hummus

10,00

DIVERSEN
Diverse tosti’s

Diverse omeletten

ham/kaas (jong/oud) /salami/tomaat

Kaas/ham/spek

v.a. 3,00

v.a. 8,25

Yoghurt

Boerenomelet

naturel/cruesli/muesli/fruit/walnoten

Ham en groenten

v.a. 3,00

9,00

Diverse uitsmijters

Omelet zalm
9,50

naturel/kaas/ham/spek/rosbief

v.a. 7,75

Keuze uit brood: Oerbruin of Melkbrood

Vegetarisch gerecht

MAALTIJD SALADES
Salade Zalm/Scampi’s

Salade Tempura Kip

Salade met gebakken zalm en scampi’s met garnituur
afgeblust met ketjap

Salade met tempura kip gegarneerd met
avocadocrème en geraspte Parmezaanse kaas

17,50

16,50

Salade Kip/Scampi’

Salade Crispy Geitenkaas

Salade met gebakken ketjap-kip, scampi’s met
een sesam-soja dressing

Salade met krokante geitenkaas, gegarneerd met
gemarineerde courgette en zongedroogde
tomaatjes

16,50

16,25

Salade Carpaccio
Salade met carpaccio van runderhaas, ingerold met
pesto, gegarneerd met een mix van pitten en krokante
Parmezaan met truffelmayonaise

16,50

PASTA’S
Pasta Chicken

Pasta Arrabiata

Spaghetti met gebakken kip, champignons, spinazie
en Parmezaanse kaas in een kruidenroomsaus

Spaghetti met tomatensaus, knoflook,
chilipeper en Parmezaanse kaas

16,50

16,50

Pasta Bolo
Spaghetti met kalfsgehakt, Parmezaanse kaas
en bolognese saus

16,50

Vegetarisch gerecht

VOORGERECHTEN
Klassieke Franse Uiensoep

Tomaten-Kokossoep

Klassieke Franse uiensoep met een kaascrouton

Tomaten-Kokossoep met koriander en limoen

6,75

6,75

Steak Tartare

Rundercarpaccio

Steak tartare op Franse wijze met een gebakken
kwartelei en een crouton

Carpaccio van runderhaas, ingerold met pesto gegarneerd
met een mix van pitten en krokante Parmezaan met
truffelmayonaise

12,50

11,00

Zalm Tataki
Sashimi van zalm, licht aangebakken met een
kruidenkorstjes, gegarneerd met radijs, nori chips,
daikon cress met een gel van sojasaus

Burrata

11,50

12,00

Brood met dips

Ons borrelplankje (per 2 personen)

Burrata met bruschetta met olijfolie, balsamico en een
crouton

Yakitori spiesjes – Zalm Tataki – Tempura wasabi garnalen
– Karaage – Burrata met bruschetta – Serranoham –
Olijfjes

Brood met kruidenboter, limoen aioli en pikante
hummus

5,50

20,00

SPECIALS
Voor meerdere verschillende wisselende gerechten,
speciaal samen gesteld door onze Chef’s. Zie het bord
of vraag het aan een van de medewerkers

Vegetarisch gerecht

HOOFDGERECHTEN
Tenderbiefstuk

Kipsaté

Gebakken tenderbiefstuk in jus of sambaljus geserveerd met
frites of brood

Huisgemaakte saté van gemarineerde kippendijen met
satésaus geserveerd met sla, atjar, kroepoek en frites of
brood

18,50

17,50

Mixed Grill
Spies met burger, worstje, kippendij en biefstuk met
knoflooksaus en pikante cocktailsaus met frites en sla

19,50

Zalm Steak
Gebakken zalmmoot met garnituur van groene
asperges, gepofte tomaatjes met beurre blanc en frites

19,50

Bordje Nasi
Gebakken rijst met kipsaté, gebakken ei,
kroepoek en zoetzuur

17,50

SUPPLEMENTEN
Witte rijst
Bakje salade

2,75
3,00

Div. Groenten
Frites

3,00
3,00

DESSERTS
Dame Blanche

Appeltaart

Vanille ijs met chocoladesaus op onze wijze

Appeltaart gemaakt door “Friends at work by Only Friends”
geserveerd met slagroom

7,50

5,50

Vegetarisch gerecht

VOOR DE KLEINTJES
Kipsaté

Pasta Chicken

(1 stokje) met frites en appelmoes

7,50

Pasta met kip, champignons, verse groenten in een
roomsaus

Kidsburger

7,50

met frites en appelmoes

Pasta Bolo

7,50

Spaghetti met kalfsgehakt en bolognese saus

Kroket, Frikandel of Kipnuggets

7,50

met frites en appelmoes

7,50

Vegetarisch gerecht

