MENU
(H)eerlijk, vers, organisch & gezond
HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH

LUNCH & DINER FAVORIETEN
Uitsmijter

11,75

Keuze uit BIO kaas | Eco Fields BIO boerenham en/of spek

Couscous

Kwekkeboom BIO groentekroketten

10,75

Courgette | aubergine | paprika |
kikkererwten | ras el hanout

11,75

Bieten burger

2 groentekroketten | BIO desembrood | mosterd

Eco Fields BIO rundvleeskroketten
2 rundvleeskroketten | BIO desembrood | mosterd

Cas & Kas vegan kroketten

11,75

Gnocchi

Club sandwich

Pesto|groenten |geitenkaas | pijnboompitten

BIO desembrood | ambachtelijk gerookte kipfilet | spek |
komkommer | tomaat |gekookt ei | mesclun | homestyle frites

Caesar maaltijdsalade met garnalen

BOEREN TOSTI
BIO jong belegen kaas
BIO jong belegen kaas & Eco Fields BIO boerenham

HOOFDGERECHTEN VIS
Gebakken doradefilet

6,50
6,75

Thaise gele curry met garnalen

HOOFDGERECHTEN VLEES

Voorgerecht
11,75

BIO varkensprocureur

Sandwich
12,75

Gegrilde runderentrecote, 100% BIO rundvlees

Avocado | komkommer | mierikswortelmayonaise |sojabonen

Sandwich
13,75

Hamburger, 100% BIO rundvlees
Mesclun | gefrituurde basilicum | pijnboompitten | pestodressing

Sandwich
12,75

SOEP & BROOD
Dagelijks wisselende soep

Heeft u een voedselallergie- of intolerantie?
Geef het aan en wij zorgen voor een passend gerecht!
Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot één
van onze medewerkers.

19,25

Satésaus | kroepoek | gebakken uitjes |
nasi | groene salade

6,75
8,00

BIO breekbrood | roomboter | aioli | tapenade

19,75

Brioche bun | BIO Cheddar kaas | augurk |
tomaat | homestyle frites

Saté spies van Gildehoen kipfilet

Met brood & boter

Broodplank

25,50

Groene groenten |geroosterde aardappels|
huisgemaakte chimichurri

TOMAAT & MOZZARELLA KROKETJES
Maaltijdsalade
15,25

22,50

Aardappelpannenkoekjes | gebakken little gem |
sjalot-tijm saus

GEROOKTE COHO ZALM

Voorgerecht
13,75

24,50

Pandan rijst | peulen | taugé |
BIO cherry tomaatjes | gebakken uitjes

Rucola | Rotterdamsche oude kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise

Maaltijdsalade
18,25

25,50

Tomatenrisotto | groene asperges | hollandaisesaus

CARPACCIO

Voorgerecht
12,75

19,75

17,50

Romeinse salade | knoflook garnalen | Caesar dressing|
Parmezaanse kaas | croutons | ansjovis

Maaltijdsalade
17,50

19,75

Brioche bun | mesclun | tzatziki |
rode ui | homestyle frites

2 vegan “draadjesvlees” kroketten | BIO desembrood | mosterd

15,75

19,25

NAGERECHTEN
Huisgemaakt BIO appel crumble taartje

7,75

BIO Boerderijs bourbon vanille ijs

Huisgemaakt Blondie met pecannoten

7,75

BIO Boerderijs chocoladeijs

Coupe rood fruit met vegan slagroom
BIO Boerderijs rood fruit sorbetijs | rood fruit | vegan slagroom

Op zoek naar een bijpassende wijn of bier? Wij adviseren u graag over onze BIO wijnen en (speciaal)bieren!

8,25

