
BROOD

Keuze uit - desem vloerbrood (wit of meergranen),

Italiaanse bol of speltbol

Gezond 11.95

beenham | jonge kaas | tomaat | komkommer

gekookt ei | salade | rauwkost | kruidenmayonaise

Carpaccio 13.95

oude kaas | truffelmayonaise | pittenmix | salade

Tonijnsalade 10.95

tonijn | appel | kappertjes | rode ui 

rauwkost | groene kruiden

Pittige kip  11.95

gemarineerde kip | taugé | rauwkost | salade

Geitenkaas  13.95

appel | walnoten | salade | rauwkost | honing

Gerookte Zalm 13.95

rode ui | kappertjes | zongedroogde tomaat

limoen-dille vinaigrette

Rijks Special (ook  te bestellen) 12.95

2 kroketten | truffelmayonaise | oude kaas

rauwkost salade

Kalfskroketten of Groentekroketten 11.95

salade | rauwkost | mosterd

Hummus & Feta 10.95

bieten | gemarineerde tomaat | cornichons

Wrap Zalm 13.95

guacamole | salade | komkommer | gemarineerde 

tomaat| srirachamayonaise

Uitsmijter Naturel 10.95

keuze uit: ham | kaas | spek | tomaat, per topping +1.00 

  Vegetarisch gerecht. Heeft u een allergie 
of speciale wensen? Laat het ons weten!

Lunch
SOEP

Geserveerd met brood

Tomatensoep  7.95

groene kruidenroom

Soep van de dag 8.95

onze bediening vertelt u graag wat de soep

van de dag is

TOSTI’S

Tosti PK 8.95

ham en/of kaas

Tosti Combi 14.95

tosti met soep naar keuze

Focaccia Kip 11.95

zongedroogde tomaat | kaasmix | sambal

SALADES

Salade Geitenkaas  18.95

tomaat | komkommer | rauwkost | gekookt ei

bieten | notenmix | appel

Salade Gerookte Zalm met Gamba’s 19.95

tomaat | komkommer | rauwkost | kappertjes

rode ui | gekookt ei | limoen-dille vinaigrette

Dagelijks tot 15.30u te bestellen.

Scan for the english menu



GROTE TREK

Entrecôte 28.95

friet | salade

Saté van gemarineerde kippendijen 20.95

huisgemaakte pindasaus | kroepoek | friet | salade

Runderburger 20.95

tomaat | augurken relish| krokant uiennestje | kaasmix

barbecuesaus | sla | friet

Groenteburger  19.95

srirachamayonaise| gefermenteerde rode kool

krokant uiennestje | guacamole | sla | friet

SIDES

Friet met mayonaise 4.95

Zoete aardappelfriet 5.95

Frisse salade 4.95

Brood met dips 6.95


