SOUPS
La Suppa
Een niet alledaagse tomatensoep gekruid met al het lekkers uit de Mexicaanse keuken,
gegarneerd met tortillastrips en koriander
€6,95
Snerwten Soep
Dikke, stevige en goed gevulde erwtensoep.
Roggebrood met katenspek zal natuurlijk niet ontbreken
€6,95

EGGS
Scharrel Smijter
3 gebakken scharreleieren op boerenbrood met beleg naar keuze:
Beenham, Boerenkaas of Bacon.
Va. €8,65
Egg-ceptional
Klassiek in een modern jasje; gerookte zalm, rucola, kerstomaatjes, broccoliroosjes en wat
truffelkaas. Voor een broodje wordt gezorgd. Ei-ndeloos genieten
€13,00

SALADS
Lettuce Be Green
Een groene salade rijkelijk gevuld met Parmaham, gesauteerde paddestoelen, gorgonzola, krokante
spekjes, aceto balsamico, schaafsel van Parmezaanse kaas en knoflook croutons.
Een groene pesto-dressing en brood on the side
€14,00
Caesar’s Zusje

(

mogelijk)

Knapperige sla, licht gecoat met een Parmezaanse kaasdressing, verlekkerd met krokante kipreepjes,
uitgebakken spekjes, hard gekookt eitje en tomaatjes.
Ook te bereiden met vegetarische kipreepjes en speckjes
€13,50

SANDWICHES
Ingetrokken Vliegbrevet
In rode curry gegaarde kip met een bosuitje, cashewnoten, paprika en gegrilde courgette.
Dit allemaal op lekkere dikke plakken bruin boerenbrood
€ 10,50
De Burger Spreekt
De hamburger die op komt voor alle burgers.
Voor de echte Kaaskop doen we er kaas op
€ 13,50
Tuna Delight
Boerenbruin rijkelijk belegd met smeuïge tonijnsalade afgetopt met oude kaas
€ 9,15
Ruzie In De Ring
Ons boerenbrood fungeert als de sumoworstel-ring waar het duel wordt aangegaan tussen stevige
plakken rosbief, gekarameliseerde zilveruitjes en een zware balsamicostroop
€ 10,50
Bakje Frites Met Mayo
€ 3,75
Reuben’s Vrouw
Op witte toast gestapelde pastrami, Champagne zuurkool, Russian dressing en Emmenthaler.
Een echte stevige tante uit de oven!
€11,35
Little Italy
Een Italiaans vegetarisch onderonsje; aubergine in een crunchy korstje, sappige mozzarella,
basilicum, marinara saus, plakken provolone en hier en daar een krul Parmezaanse kaas op deze
sandwich, doet je terugverlangen naar de Italiaanse zon
€10,80

& MORE

Gebakken Kaasboterham
Op de plaat gebakken, dikke kaasboterham overladen met chips en augurk
€6,50
Wie de uitdaging aandurft doet de trippel
€7,50
Gooische Friet
Verse frieten met Parmezaanse kaas en truffelmayo
€6,50
Blue Cheese BLT
Vers boerenbrood rijkelijk belegd met sappige tomaat, plakken uitgebakken spek,
blue cheese krullen en oer Hollandse kropsla
€9,10
W’sup Dawg

(

mogelijk)

Stoere hotdog gepimpt met donker bier zuurkool, gebakken uitjes en Dijon mayo.
Verse frieten mogen natuurlijk niet ontbreken
€10,25
Grootmoeders Kroketten

(

mogelijk)

Zoals de kroket ooit bedoeld is! Groot, knapperig en per twee!
Op het beste brood uit de regio.
Ook heerlijk in de Vegan variant
€8,25
Kids Choice (t/m 12 jaar)
Lekker eten wat junior wil, een drankje uitzoeken en
een leuk speeltje om direct mee aan de slag te gaan
€8,50

FINGER FOOD
Grootmoeders bitterballen, 6 stuks
€ 5,00
Kaasvingers, 8 kaasstengels in een krokant jasje
€ 5,50
Loempiaatjes, 8 mini loempiaatjes met milde saus
€ 5,00
Gooische Friet; verse frieten met Parmezaanse kaas en truffelmayo
€6,50
Gefrituurde inktvisjes met limoen-korianderdip
€7,00
Bakje frites met mayo
€3,75
Boeren brood met Aioli
€ 5,50
Kaas Duo; Oude kaas en Gorgonzola.
Lekker met dadelbrood
€ 12,00
Rondje Warm, 20 stuks
€ 15,00

