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SOEPEN & MAALTIJDSALADES

   tomatensoep met zure room & lente ui

   riperkrite soep met droge worst van slagerij smit

   gebakken caesar salade met romaine sla van de bakplaat,

   kip, spek, ei, oude kaas flakes & brood

   tabouleh; frisse salade met bulgur, peterselie, komkommer, tomaat & brood



Soepen & Salades

Stadshappen

Broodjes
BROODJE CARPACCIO
met rucola, oude kaas flakes, pesto & broadbeans
keuze uit wit brood of waldkorn brood

2 KROKETTEN MET BROOD
keuze uit een runder -of groentekroket
met mosterdmayonaise
keuze uit wit brood of waldkorn brood

CLUB SANDWICH CHICKEN
met tomaat, rode ui, spek, romaine sla
& kruidenroomkaas

TUNA BEET WRAP
met selderij, appel, rode ui & augurk

€15

€15

€16

€13.5

€13.5

€13.5

€9

€9

€8

€8

TOMATENSOEP
met zure room, lente ui & brood

RIPERKRITE SOEP
met droge worst van slagerij smit & brood

GEBAKKEN CAESAR SALADE
met romaine sla van de bakplaat, kip, bacon, ei,
oude kaas flakes & brood

BUDDAH BOWL (VEGAN)
met rijst, spinazie, tomaat, komkommer, rode kool,
doperwten & krokante kikkererwten

VEGAN FLATBREAD
met curry, gebakken groenten, krokante
kikkererwten, koriander & vegan mayonaise

FLATBREAD PORCHETTA
met geconfijte ui, tomaat, rucola & broadbeans

BROODJE VAN DE MAAND
vraag de bediening

12- uurtje
STEL ZELF JE
LUNCH SAMEN,
KEUZE UIT:
tomaat of
riperkrite soep
broodje rundvlees-
of groentekroket
broodje porchetta, 
tonijnsalade of
vegetarisch

€12

€9

dagprijs

€9

CURRY
met gamba’s of kippendij, koriander,
naanbrood & fried rice

LASAGNE
met rundvlees, ratatouille & kaas

QUICHE
met geitenkaas, spinazie & noten

PASTA AGLIO E OLIO
met knoflook, doperwten, courgette,
oude kaas flakes & verse kruiden

SATE VAN KIPPENDIJ
met ketjapsaus, atjar, kroepoek
& friet of rijst

ARTI BURGER
met cheddar, dirty onion, bacon,
tomaat, augurk, guacamole, bbq
berenburgsaus & friet

klein

groot

klein

groot

€6.5

€6.5

€9.5

€12.5

€9.5

€12.5
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