
SOep
Tomatensoep  6

Soep van de dag 6.5
Wisselende soep seizoensgebonden  

specials
Broodje hamburger  15
Tomaat, augurk, ui, komkommer kaas, spek, BBQ saus, 
frietjes

Varkenshaas saté 17.5
Gebakken uitjes, kroepoek, atjar, frietjes

Broodje pulled chicken 15
Koolsalade, frietjes     
  

2 kroketten met brood/friet 7.5  |  9.5

Uitsmijter 9
3 eieren kaas, ham/kaas, spek, op twee sneetjes 
vloerbrood

Salades
Geitenkaas salade  11.5 
Gemengde sla, walnoten, pijnboompitjes, vijgen- 
mayonaise, honing, komkommer, cherry tomaatjes, 
druiven

Rundercarpaccio salade  12.5
Slamelange, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaten, komkommer, basilicum 
Keuze uit pesto- of truffelmayonaise

Salade caprese   10
Gemengde sla, burrata, tomaat, pesto, pijnboompitjes, 
balsamicosaus, basilicum, komkommer

Salade gerookte Kip 11.5
Gemengde sla, Parmezaanse kaas, mangodressing,  
radijs, avocado, cherry tomaatjes, wortel,  
komkommer

l u n c h k a a r t
Lunch is vanaf 12:00 uur

Lunch te bestellen gerechten tot 16:00 uur



POké bOwl
traditioneel 8 
Sushi rijst, edamame bonen, sriracha saus, wortel, 
komkommer, avocado, mango, radijs, cherry tomaat

Falafel    10
Falafel, sushi rijst, edamame bonen, sriracha saus, 
wortel, komkommer, avocado, mango, radijs, cherry 
tomaat   

Crispy chicken  12
Crispy chicken, sushi rijst, edamame bonen, sriracha 
saus, wortel, komkommer, avocado, mango, radijs, 
cherry tomaat 

Gerookte zalm  14
Gerookte zalm, sushi rijst, edamame bonen, sriracha 
saus, wortel, komkommer, avocado, mango, radijs, 
cherry tomaat 

TOsti  |  Panini
Pulled chicken 7.5  |  8.5
Huisgemaakte pulled chicken

 
Caprese  6  |  7
Tomaat, burrata, pesto 

Basic 5  |  6
Kaas, ham/kaas    

BrO Odjes 
Kornknisper, Campagnepistolet en vloerbrood (wit, 
waldkorn of zonnebrood)

runderCarpaccio 11.5
Gemengde sla, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, 
Parmezaanse kaas, komkommer 
Keuze uit pesto- of truffelmayonaise

Tonijnsalade 10
Gemengde sla, huisgemaakte tonijnsalade met rode ui en 
kappertjes, komkommer, tomaat

Oude kaas   9
Gemengde sla, tomaat, komkommer, gekookt ei

Geitenkaas  11.5
Vijgenmayonaise, walnoten, honing, blauwe druiven, 
cherry tomaatjes

Brie met honing en walnoten    11.5
Slamelange, honing, walnoten, komkommer, tomaat

Club sandwich met frietjes 9  |  11.5
Gegrild vloerbrood, kipfilet, spekjes, gekookt ei,  
mosterdmayonaise, tomaat, komkommer 

mOeite met kiezen? 
Lunch de gouden leeuw 15
Klein soepje, kroket, uitsmijtertje ham/kaas,  
klein vloerbrood met beleg naar keuze


