
 

Lunch
. 

SOEP
Geserveerd met brood van Bakkerij van Zuijlen & kruidenboter

Pompoen           7
crème fraîche | lavas 

Dashi           8
kombu wier | shii-take | noodles | wakamé | bosui 

Chef’s special     7

WARME LUNCHGERECHTEN

Çilbir 8
gepocheerde eieren | yoghurt | dille |
chili boter | toast

Rundvlees kroketten 7,5
mosterdmayonaise | brood

Groente kroketten 7,5
mosterdmayonaise | brood

Soep, poké bowl of salade
is te bestellen als lunch én als diner!  

SALADES
Geserveerd met brood van Bakkerij van Zuijlen & krui-
denboter

Pad thai 15
noodles | katjang pedis | kokos | 
gemarineerde kip

Rundercarpaccio  16
reypenaer | truffelcrème | pijnboompitten

Geroosterde gamba’s 16
harissa | quinoa | gegrilde groenten | radijs

Tomaten 16
burrata | tomatenrassen | basilicum
crème | sjalot

Portie frites  3,5

BROODJES
Geserveerd met brood van Bakkerij van Zuijlen. Keuze 
uit wit of bruin. 

Koud

Rundercarpaccio  11
truffelmayonaise | reypenaer | pijnboompitten

Huisgerookte zalm  11
kruiden crème | venkel | groene appel

Pompoen hummus 11
gegrilde groenten | koriander | avocado

Warm 

Philly cheese steak 12
rib-eye | jalapeño mayonaise | 
gebakken uitjes

Naanbrood       12
geitenkaas | tomaat | tijm | ui | vijgenchutney

POKÉ BOWL
Geserveerd met wakamé | rettich | avocado | sojabonen 
| wasabicrème | miso dressing

Tonijn 16
Pekingeend 15
Tempéh 14

INFO

• Volg de aanwijzingen van het personeel op
• Volg de aangegeven looproutes
• Houd rekening met elkaar en geef elkaar

de ruimte

• Heeft u een bepaald dieet of een voedse-
lallergie, laat het ons dan weten, zodat wij
met zorg uw gerecht kunnen bereiden

12 tot 17 u



 

Diner

Om mee te beginnen
Brood met verschillende smeersels 6

VOORGERECHTEN

Rundercarpaccio 12
Truffelcrème | reypenaer | pijnboompitten

Ceviche van zalm 10
limoen | gele curry | venkel | komkommer

Pompoen hummus  9
gepofte pompoen | zoetzure pompoen | 
avocado | hazelnoot 

DESSERTS

Yoghurt roomijs 8
vers fruit | gekarameliseerde walnoten | honing

Gepocheerde ananas 8
witte chocolade ijs | chocolade crumble | 
passievrucht

Kaasplankje       13

VOOR BIJ DE BORREL

Broodplank 6
Brood van Bakkerij van Zuijlen | 
met smeersels 

Veluwse charcuterie 14
van slagerij van Ommeren | landham | nagelhout | 
coppa ham | zoete olijven | mosterd

Sashimi tonijn en zalm 14
wasabicrème | soja | gepekelde gember

Groente crudités           7
yoghurt kruiden dip | hummus

Kaasplankje 13
selectie van vijf kazen | vijgenjam | 
kletzenbrood 

Bitterballen 7,5
mosterdmayonaise 

Huisgemaakte arancini  8
risotto bitterballen | truffel

Kaasstengels 7.5
chilisaus

Nacho’s uit de oven      9,5
guacamole | tomatensalsa

Bronsbergen plank voor 2 personen           22
Selectie van bovenstaande bittergarnituur 

19

22

20

       19

19

      18

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met salade

Varkenshaas saté 
kimchi salade | seroendeng | gebakken uitjes |
kroepoek

Bavette
gekarameliseerde uitjes | wortel | zwarte knoflook

Kalfssukade 
knolselderij | appel | kaantjes | calvados jus

Kabeljauw 
aubergine kaviaar | quinoa | schuim van miso

Zeebaars
ratatouille | basilicum beurre blanc

Paddenstoelen risotto 
truffel | parmezaan | rucola | groene asperge | 
gepocheerd ei 

Portie frites        3,5

2 gangen chef’s special menu 27,5

Zo. t/m do. 17 tot 20 u. 
Vr en za 17 tot 21 u. 

Van 12 tot 21 u. 




