SOUPS
Snerten Soep
Dikke, stevige en goed gevulde erwtensoep.
Roggebrood met wat mosterd en katenspek zal natuurlijk niet ontbreken
€7,50

La Suppa
Een niet alledaagse tomatensoep gekruid met al het lekkers uit de Mexicaanse keuken,
gegarneerd met tortillastrips, cheddar en koriander
€7,50

Koning Winter
De prachtige smaak van geroosterde pompoen wordt versterkt door wat
knoflookcroutons en koriander. Met deze soep komt u de winter wel door
€7,50

EGGS
Scharrel Smijter
3 gebakken scharreleieren op boerenbrood met beleg naar keuze:
Beenham, Boerenkaas, Bacon of een Bundeling
Va. €8,95

Egg Sheeran
Na vele uren in de studio te hebben doorgebracht is dan eindelijk de nieuwe hit daar;
open omelet muzikaal onderlegd met gerookte zalm, romige brie,
courgette, cherry tomaatjes en wat crème fraîche
€14,75

SALADS
Co de Boswachter
Het KNMI heeft code Boswachter afgegeven. Door een straffe wind uit het oosten zal deze
salade flink gehusseld worden met zoete aardappel, winterse spruitjes,
pecannoten, granaatappel en Parmezaanse kaas.
De mosterddressing zal de storm wat luwen
€15,25

The lettuce you can’t leaf alone
Een groene salade rijkelijk gevuld met licht uitgebakken chorizo, gefrituurde inktvis,
gerookte Schotse zalm, kikkererwten, gesuateerde courgette en kerstomaatjes.
Een gerookte paprika dressing maakt het geheel tot één
€17,00

SANDWICHES
A So-Fish-Ticated Fishwich
Gebrandmerkte witte boterhammen nauwkeurig besmeerd met bietenspread, belegd met crispy
bacon en Hollandse krop. De gerookte zalm wordt sierlijk over dit geheel gedrapeerd.
Wat rode uienringen en kruimelige fetakaas zal het zeker niet complexer maken
€15,50

Urban Turkey
Een “high-five” van flinterdun gesneden kalkoen en brie,
een “boks” van uitgebakken spek en botersla.
Een cranberrymayo brengt de “peace” tussen beide
€11,50

The Iceburg(er)
Stoere Winterse hamburger overladen met champagne zuurkool, rookworst, uienchutney,
ijsbergsla en mosterdsaus. De top van deze berg wordt afgedekt met een laagje Emmenthaler
€17,50

De Burger Spreekt
De hamburger die op komt voor alle burgers
Voor de echte Kaaskop doen we er kaas op
€ 15,50

Tuna Delight
Boerenbruin rijkelijk belegd met smeuïge tonijnsalade afgetopt met oude kaas
€ 10,00

Your Sandwish is my command
Sandwich met smoked brisket (op de bbq gegaard rund), refried beans, licht pittige provolone,
jalapeno-koriander aioli, guacamole, limoen sour cream en ijsbergsla.
Alles wat een sandwich nodig heeft
€13,75

Bakje Frites Met Mayo
€3,95

& MORE
Gebakken Kaasboterham
Op de plaat gebakken, dikke kaasboterham overladen met chips en augurk
€7,00
Wie de uitdaging aandurft doet de trippel
€8,75

Gooische Friet
Verse frieten met Parmezaanse kaas en truffelmayo
€6,50

Tuti Peluti
Geroosterd brood met laagjes gegrilde groenten toegedekt met
een warme deken van gesmolten fontina, pesto en takjes rucola.
€11,50

Reuben’s Vrouw
Op witte toast gestapelde pastrami, zuurkool, Russian dressing en Emmenthaler, zo uit de oven.
Een echte stevige tante uit de oven!
€13,75

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
€9,10

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
€8,75

FINGER FOOD
Nacho Daddy
Mais tortillachips overladen met geraspte kaas, bosuitjes, jalapeno pepers,
koriander, tomaat, guacamole en crème fraiche
€ 9,00

Grootmoeders Bitterballen
6 stuks
€7,50

Kaasvingers
8 kaasstengels in een krokant jasje
€7,95

Loempiaatjes
8 mini loempiaatjes met milde saus
€7,50

Gooische Friet
Verse frieten met Parmezaanse kaas en truffelmayo
€6,50

Gefrituurde Inktvisjes
met jalapeno-koriander aioli
€8,50

Verse Frites Met Mayo
€3,95

Boeren Brood Met Aioli
€5,50

Paddenstoelen Kroketjes
6 stuks met bietenmayo
€7,95

Rondje Warm

(

20 stuks
€17,50

mogelijk)

