Vegetarisch gerecht

LUXE BROODJES EN SANDWICHES
Tonno
Huisgemaakte tonijnsalade met ijsbergsla,
tomaat, ei en rode ui
8,00

Exclusive
Rundercarpaccio, ingerold met pesto, rucola salade,
pijnboompitten, parmezaanse kaas en een truffelmayonaise

Garnalenkroketten
5 Garnalenkroketjes op toast met ui, augurk,
kappertjes en cocktailsaus
10,00

8,75
Twins
2 ambachtelijke rundvleeskroketten op 2 sneetjes
brood met mosterd
7,50

Salmon
Getrancheerde gerookte zalm met rode ui, kappertjes AllSports Burger
en wasabi-mayonaise
Beefburger met gerookte cheddarkaas, sla, tomaat,
9,00
augurk en bacon geserveerd met een bbq-saus
Roti Kip
10,00
Gebakken kippendijen, massala en zoet
Wrap Crispy Chicken
zuur
Gepaneerde kip strips met spicy saus, zoetzure
8,50
komkommer en sla
Warme Geitenkaas
9,00
Krokante geitenkaas met gemengde noten,
Club Sandwich
vijgencompote en rucola
Gekruide toast met rosbief, spek en een salade van
8,50
gerookte kip, appel en mayonaise
10,00

DIVERSE BELEGDE BROODJES
Diverse broodjes
Kaas (jong/oud), ham, kiprollade, rosbief,
gezond v.a. 3,50

Diverse omeletten
Kaas/ham/spek
v.a. 8,25

Diverse tosties
ham/kaas(jong/oud)
/salami/tomaat/ananas v.a. 3,00

Boerenomelet
Ham en groenten
9,00

Diverse uitsmijters
naturel/kaas/ham/spek/rosbief
v.a. 7,75

Omelet zalm
9,50

Keuze uit brood: Donkere volkoren bol of Ciabatta (wit)

Vegetarisch gerecht

MAALTIJD SALADES
Salade Salmon

Salade Kip/Scampi’s

Salade met gerookte zalm, gegrilde zalmsteak,
kappertjes, rode ui en een dressing van grove mosterd

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

16,75

16,50

Salade Scampi’s

Salade Uitsmijter

Salade met gebakken scampi’s, knoflook en diversen
fijne groenten

16,50

Salade met 3 gebakken eieren, dun gesneden
kiprollade en een balsamico-dressing

16,00

Salade Ceasar
Salade met gebakken gepaneerde kipfilet, ei, croutons,
Parmezaanse kaas, spek en een caesardressing

16,00

Salade Crispy Geitenkaas
Salade met krokante geitenkaas, vijgencompote en
gemengde noten

16,25

Salade Carpaccio
Salade met carpaccio van runderhaas, ingerold met
pesto, gegarneerd met rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, truffel-mayonaise en een brioche
broodje met truffelboter

16,50

POKÉ BOWLS
Witte rijst met Japanse gember, chuka wakame,
edamame boontjes, avocado, taugé, bosui en Japanse
mayonaise
Met keuze uit:

Vega
Zalm

11,50

Yakitori kip

13,50

13,50

Salade Oosterse Kip
Salade met gewokte oosterse kip, taugé, groenten en
oestersaus

16,00

VOORGERECHTEN
Soep van de dag

Rundercarpaccio

Zie bord

Huisgemaakte carpaccio van runderhaas, ingerold met
pesto, Parmezaanse kaas,truffelmayonaise en een
brioche broodje met truffelboter

v.a. 6,50
Soto Ayam
Indische kippensoep met mie, taugé, ei en gebakken
uitjes

6,75
Gerookte zalm
Gerookte zalm met een mayonaise van wasabi, rode ui,
kappertjes geserveerd met toast

11,00
Garnalenkroketjes
Hollandse garnalenkroketjes met huisgemaakte
cocktailsaus, geserveerd met toast

9,50

11,50

PASTA’S

STARTERS
Stokbrood

Pasta Chicken

met kruidenboter, tapenade en aioli

Tri-colore pasta met gebakken kip, champignons,
spinazie en Parmezaanse kaas in een kruidenroomsaus

v.a. 4,25

SPECIALS

16,50
Pasta Bolo
Spaghetti met kalfsgehakt, Parmezaanse kaas en
bolognese saus

16,50
Dagspecialiteit
Zie bord. Dagelijks (ma t/m vr) wisselend gerecht,
speciaal samengesteld door de Chef v.a. 15,50

Vega Special
Zie bord. Wekelijks wisselend vegetarisch gerecht

16,50

Vega Pasta Aioli
Spaghetti met aioli, olijfolie, Parmezaanse kaas en
bladpeterselie

16,00

HOOFDGERECHTEN
Tenderbiefstuk
Gebakken Tenderbiefstuk geserveerd met frites of
brood en jus of sambaljus
18,50

Kipsaté
geserveerd met frites of brood, Atjar kroepoek
en ananas

Wok Special
Gebakken mie met kip, scampi’s en diverse
wokgroenten

Sliptongetjes
Drie sliptongetjes in de roomboter
gebakken met ravigottesaus en frites

18,00

20,00

Bordje Nasi
Gebakken rijst met kipsate, gebakken ei,
kroepoek en zoetzuur
17,50

Salmon steak
Gebakken zalmmoot met gewokte spinazie,
soya sesam glace en frites
19,50
Wisselend steakgerecht
Zie bord
v.a. 19,50

17,50

SUPPLEMENTEN
Twister friet
Bakje salade
Witte rijst

3,00
2,50
2,50

VOOR ONZE KLEINTJES

Div. Groenten
Frites

3,00
2,75

DESSERTS

7,50

Appeltaart
Huisgemaakte appeltaart met vanille-ijs en
slagroom
7,25

Pasta Bolo
Spaghetti met kalfsgehakt en bolognese saus
7,50

Dessert van de week
Zie bord
v.a. 7,00

Pasta Chicken
Pasta met kip, champignons, verse groenten
in een roomsaus

Kipsaté (1 stokje), Kidsburger, Kroket, Frikandel of
Kipnuggets
met frites en appelmoes
7,50

