Vegetarisch gerecht

LUXE BROODJES EN SANDWICHES
Brie

Exclusive

Gesmolten brie met honing, walnoot en rucola
op heerlijk notenbrood

Rundercarpaccio met rucola salade, pijnboompitten,
grana padano kaas en een truffel-mayonaise

Tonno

Twins

Huisgemaakte tonijnsalade met ijsbergsla, tomaat,
ei en rode ui

2 ambachtelijke rundvleeskroketten op 2 sneetjes brood
met mosterd

Garnalenkroketten

AllSports Burger

5 Garnalenkroketjes op toast met ui, augurk, kappertjes
en cocktailsaus

Beefburger met gerookte cheddarkaas, sla, tomaat, augurk
en bacon geserveerd met een bbq-saus

Salmon

Wrap Crispy Chicken

Getrancheerde gerookte zalm met rode ui, kappertjes en
wasabi-mayonaise

Gepaneerde kip strips met spicy saus, zoetzure komkommer
en sla

Grilled Chicken

Club Sandwich

Gegrilde kipfilet, pancetta, avocado, komkommer en
kerrie-mayo

Gekruide toast met rosbief, spek en een salade van gerookte
kip, appel en mayonaise

Hete Kip

Broodje van de week

Krokant gebakken pikante kippendijen met bosui

Zie bord

7,75

7,75

9,00

8,75

7,75

7,50

8,00

5,75

9,75

8,75

9,50

v.a. 6,50

Ossenhaas
Ossenhaas puntjes gebakken met champignons en ui
met een Oosters tintje

8,25

DIVERSE BELEGDE BROODJES
Diverse broodjes

Diverse omeletten

Kaas Jong/oud, ham, kiprollade, rosbief, gezond

Kaas/ham/spek

Diverse tosties

Boerenomelet

ham/kaas (jong/oud) /salami/tomaat/ananas

Ham en groenten

Diverse uitsmijters

Omelet zalm
9,00

v.a. 3,50

v.a. 3,00

naturel/kaas/ham/spek/rosbief

v.a. 7,75

v.a. 8,25

8,75

Keuze uit brood: Waldkorn bol (bruin) of Maïsbol (wit)
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MAALTIJD SALADES
Salade Salmon

Salade Kip/Scampi’s

Salade met gerookte zalm, gegrilde zalmsteak, kappertjes,
rode ui en een dressing van grove mosterd

Salade met gebakken ketjap-kip, scampi’s en een
sesam-soyadressing

Salade Tuna

Salade Uitsmijter

Salade met tonijncarpaccio, een stukje gegrilde tonijn,
rode ui, wasabi mayonaise en een crostini

Salade met 3 gebakken eieren, dun gesneden kiprollade
en een balsamico-dressing

Salade Makreel

Salade Vega

Salade met gerookte makreel, kappertjes, uien, augurk
en een dressing van grove mosterd

Pasta salade met zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas,
pesto en avocado

Salade Ceasar

Salade Drie Soorten Kaas

Salade met gebakken gepaneerde kipfilet, ei, croutons,
Parmezaanse kaas, spek en een caesardressing

Salade met drie verschillende kazen, gebrande noten
en abrikozen

Salade Carpaccio

Salade Kip Teriyaki

Salade met carpaccio van runderhaas, ingerold met pesto,
gegarneerd met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
truffel-mayonaise en een brioche broodje met truffelboter

Salade met gewokte gemarineerde kippendijen afgeblust met
Teriyaki saus

16,75

17,00

16,00

15,75

16,75

15,75

15,75

15,75

16,25

16,00

Salade Ossenhaas
Salade met ossenhaaspuntjes, champignons, ui
en een Oosters tintje

16,50

POKÉ BOWLS

DIVERSEN

Witte rijst met Japanse gember, chuka wakame, edamame
boontjes, avocado, taugé, bosui en Japanse mayonaise

Yoghurt/Kwark
met cruesli/muesli

Yoghurt/Kwark

Met keuze uit:

Tonijn

13,75

Zalm

13,00

Yakitori kip

12,75

met fruit

Yoghurt/Kwark
met walnoten en honing

Vers fruit
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4,00
5,00
5,50
5,00

VOORGERECHTEN
Soep van de dag

Rundercarpaccio

Zie bord

Huisgemaakte carpaccio van runderhaas, ingerold met pesto,
Parmezaanse kaas,truffelmayonaise en een brioche broodje
met truffelboter

v.a. 6,50
Soto Ayam
Indische kippensoep met mie, taugé, ei en gebakken uitjes

11,00

6,75

Garnalenkroketjes

Zoete Aardappelsoep
Zoete aardappelsoep met gebrande noten

Hollandse garnalenkroketjes met huisgemaakte cocktailsaus,
geserveerd met toast

Vissoep

Thaise Gamba’s

9,00

7,00

Rijkelijk gevulde visbouillon met een crostini met rouille

Gebakken gamba’s met verse groenten en Thaise kruiden

Gerookte zalm

Tapas

10,00

8,75

Gerookte zalm met een mayonaise van wasabi, rode ui,
kappertjes geserveerd met toast

11,50

Plankje met serrano ham, manchego kaas, olijven, gamba’s
en bruschetta

10,50

STARTERS

PASTA’S

Stokbrood

Pasta Chicken

met kruidenboter, tapenade en aioli

Tri-colore pasta met gebakken kip, champignons, spinazie en
Parmezaanse kaas in een kruidenroomsaus

4,25

15,75

Pasta met Runderstoofvlees

SPECIALS

Pappardelle pasta met runderstoofvlees en groenten in een
tomatensaus

16,00

Vega Pasta
Tricolore pasta met artisjokhart, tapenade en verse groenten

Dagspecialiteit
Zie bord. Dagelijks (ma t/m vr) wisselend gerecht, speciaal
samengesteld door de Chef

v.a. 15,50

Vega Special
Zie bord. Wekelijks wisselend vegetarisch gerecht

16,50

16,50

Pasta du Mer
Gebakken pappardelle met verse groenten, scampi’s, krab,
zalm en knoflook

17,50

Pasta Tuna
Krokant gebakken pappardelle met een gegrilde tonijnsteak,
met paksoi, rode peper en knoflook

18,50
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HOOFDGERECHTEN
Tenderbiefstuk

Sliptongetjes

Gebakken Tenderbiefstuk geserveerd met frites of brood en
jus of sambaljus

Drie sliptongetjes in de roomboter gebakken met
ravigottesaus en frites

Ossenhaas Saté (250gr.)

Tuna steak

met sla en frites

Gegrilde tonijnsteak met wokgroenten, wasabi-mayonaise
en frites

18,50

18,50

19,50

20,50

Wok Special
Gebakken mie met kip, scampi’s en diverse wokgroenten

18,00

Vis van de dag
Zie bord

v.a. 19,50

Bordje Nasi

Wisselend steakgerecht

Gebakken rijst met kipsate, gebakken ei, kroepoek
en zoetzuur

Zie bord

17,50

v.a. 19,50

Kipsaté
geserveerd met frites of brood, Atjar kroepoek en ananas

17,50

Twister friet
Bakje salade
Witte rijst

SUPPLEMENTEN
3,00
2,50
2,50

Div. Groenten
Frites

VOOR ONZE KLEINTJES

3,00
2,75

DESSERTS

Pasta Chicken

IJs Coupe

Pasta met kip, champignons, verse groenten
in een roomsaus

3 verschillende soorten sorbetijs met vers fruit

7,50

Pasta Runderstoofvlees
Pappardelle met runderstoofvlees en groenten
in tomatensaus

7,50

Kipsaté
(1 stokje) met frites en appelmoes

7,50

Kidsburger
met frites en appelmoes

7,50

Kroket, Frikandel of Kipnuggets

7,50

Appeltaart
Huisgemaakte appeltaart met vanille-ijs en slagroom

6,75

Lemon Cheesecake
Lemon cheesecake met kokos-ijs

7,50

Crème Brûlée
Crème brûlée met mango-ijs

7,75

Dessert van de week
Zie bord

v.a. 7,00

met frites en appelmoes

7,50
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