Vrijdag t/m zaterdag keuken open
van 12:00u tot 20:00u

rt·diner·kaart·kaart·kaa
Vet lekker

Loaded fries met Franse
cassoulet
Met bonen, worst, spek, en
langzaam gegaarde ganzenbout

€ 12,50

Hoofdgerecht

saus en krokante schillen

Biologische haan, yoghurtsaus en
komkommer
biologische aardappels. Na het
snijden gaan ze 48 uur in een

€ 12,50

Hoofdgerecht

sojasaus maar dan gemaakt van

Loaded fries met vegan
rendang

spliterwten of gerst.). Door dit

Krokante oesterzwam en

fermentatieprocess verandert

huisgemaakte atjar

bad van shiokoji (een soort jonge

de smaak en textuur van de friet
en bakken ze veel bruiner en

Hoofdgerecht

Vegan

De nieuwe nasi
Kimchi fried rye met Koreaanse

Loaded fries met kip
tandoori

Al onze friet wordt gemaakt van

All day
FAVOURITES

Voorgerecht

€ 10,75

Vegan

Hollandse Bruschetta
Met lokale kaas en gegrilde
groenten

€ 6,50

Tapasgerecht

Caesar salade
€ 11,75

Ei, olde remeker, gebakken spek,
croutons

krokanter dan normaal.

€ 11,25

Voorgerecht

Fish & chips van gerookte
claresse

Tartaar van gerookte
wortel

Ravigotte met eigen pickles

Desemcroutons, en kool

Hoofdgerecht

€ 12,50

Loaded fries
paddenstoelen saté
zuurkool
Vegan

sojasaus
Voorgerecht

Met krokante uitjes en vadouvan

Hoofdgerecht

gemarineerd in huisgemaakte

€ 11,50

Vegan

€ 10,50

Rook & rooster
Kojiburger
Kojiburger (100g) “Kalfsvlees
van Farm Fields gemengd met
30% hartige, gefermenteerde
graan, zelf af te maken bij de
picklebar

€ 11,75

Voorgerecht

All day
FAVOURITES

Gerookte claresse

(duurzaam gekweekte meerval
uit Nederland)

Van de Green Egg met

Zomers tuintje

bouillabaisse, rouille gemaakt

Met no chocolate mousse,

met saffraan en kruiden salade

aardbeien, room, tamari,
biergastrique, zuring, bloemen
en noten crumble
Nagerecht
+ mieren supplement (het
proberen waard)

€ 10,75
+ € 1,50

€ 13,50

Voorgerecht

vega

Courgette en aubergine
In miso gefermenteerde

VEGAN

courgette en aubergine

VEGAN

met vegan jus, nootjes en

GLUTEN

kruidencrème

Broodpudding en
vlierbloesemroom

Vegan

€ 12,50

Met koffie, rozijnen en
sinaasappel
Nagerecht

Heeft u een allergie?
voor meer informatie
vraag het onze chefs!

LACTOSE
VIS

€ 8,50

NOTEN
Geblakerde ui
Met bierazijn en kaaskorstjes
schuim
Tapasgerecht

€ 8,50

Ganzenborst
Met gegrilde jonge witlof en
appelgastrique
Voorgerecht

€ 14,50

