Lunch

Tosti’s XL
Ham-Kaas € 5,25
Mozzarella, bacon, tomaat & pesto € 7,00
Geitenkaas, zontomaatjes & honing € 7,00

Tuna, cheddar en gegrilde groenten € 7,00
Rendang met katjangsaus € 7,00
Pulled Pork met BBQ-saus € 7,00

Belegde Broodjes
Keuze uit: Ciabatta, Italiaanse bol of Volkoren broodje

Filet American, ei, ui & augurk € 8,75
Carpaccio, pijnboompitjes, Old A’dam & pesto-mayo € 10,00
Tonijn, huisgemaakte tonijnsalade met appel, augurk en rode ui € 9,25
Rondje Scheveningen, zalm & forel & Hollandse garnalen € 11,75
Vega, hummus-spread, gewokte groenten & quinoa € 9,25

Club Sandwiches
Gezond, boerenham, kaas, gebakken ei & bacon € 9,75
Chicken, gerookte kipfilet, bacon & cocktailsaus € 9,75
Gerookte Zalm, met roomkaas & zontomaatjes € 9,75

Salades
Carpaccio, pesto-mayo, pijnboompitjes & Old A’dam € 11,75
Crispy Chicken, huisgemaakte krokante kip, bacon & chili-dip € 11,75
Quinoa, vega/gamba’s met gewokte groenten € 11,75

Gamba Curry, gewokt met groenten € 11,75
Geitenkaas, uit de oven met bacon & crème fraîche-honingdip € 11,75
Steak Tonijn, van de grill met wasabi-citroensaus € 16,50
Rondje Scheveningen, zalm & forel & garnalen & paling € 16,50

Eiergerechten
Uitsmijter, naturel € 7,25 ham/kaas/bacon € 9,50
Uitsmijter ToDay, parmaham & Old A’dam & tomaat € 12,50
Omelet, zalm & lente ui

€ 11,25

Omelet, kaas & champignons

€ 11,25

Classics
Boerentomatensoep,

met room en een broodje kaas € 7,25

Uiensoep, geserveerd met een broodje brie

€ 7,25

Kroketten, 2 rundvlees kroketten met brood of friet

€ 8,75

12 uurtje, ham, kaas, kroket, soepje, salade en vloerbrood

€ 12,00

Warme Gerechten
Hamburger Dutch, gebakken ei, bacon, cheddar, friet & salade € 15,25
Hamburger Vega, quinoa-bonenburger, cheddar, friet & salade
Satéschotel, van kippendij, friet & salade

€ 15,25

€ 15,25

Spare-ribs, huis gemarineerd met salade, friet & dipjes

€ 16,50

Premium Steak, 250 grams Natuurvlees & gebakken champignons
geserveerd met salade, brood en kruidenboter € 18,75

Kids
Tomatensoep, met balletjes

€ 5,00

Kindermenu, met friet, salade, appelmoes en naar keuze
Kroket, frikandel of crispy chicken € 7,50

Spare-ribs, friet & salade

€ 9,25

Dessert
Crème brûlée € 5,50
Tiramisu € 4,75
Dudok appeltaart € 4,75

