Dranken

.

FRIS

KOFFIE | THEE
Koffie | Espresso 		
Dubbele espresso 		
Cappuccino 		
Koffie verkeerd		
Latte macchiato		
Thee (diverse smaken)
Verse munt- of gemberthee		
Verse kruidenthee

2,70
3,75
3,20
3,20
3,50
2,70
3,50
3,75

ZUIVEL
Melk | Karnemelk		
Karnemelk & jus 		
Yoghurt & jus

2,50
4,25
4,25

Jus d’orange
Gemengd sap		

4,75
4,95

Smoothie middel
Smoothie groot

5,25
6,25

keuze uit: bosvruchten | mango&munt | ananas&banaan

6,75
7,50
7,50
7,95

GEBAK
Appelgebak
Seizoensgebak		
Bronsbergen koffie 		
Koffie | thee & bonbons

INFO
•
•
•
•

2,80
2,80
2,95
2,95
2,95
2,95
v.a. 2,80

WIJN

FRUIT & MEER

Verse fruitsalade
Yoghurt, vers fruit
Yoghurt, granola & noten
Yoghurt, fruit & noten

Coca Cola | Coca Cola zero  	
Fanta | Cassis | Sprite
Rivella | Ginger ale
Tonic | Bitterlemon
Fuzetea lemon | Fuzetea green
Appelsap | Tomatensap
Chaudfontaine rood | blauw
0,25L | 0,5L | 1,0L		

Glas 				
Karaf 				
Fles 				

4,50
13,50
21,50

WIT
Verdejo Valencia | Spanje
Chardonnay | Frankrijk
ROSÉ
Pinotage rosé | Zuid-Afrika
ROOD
Merlot/Grenache | Frankrijk
Negroamaro | Italië
MOUSSEREND
Prosecco, I-bis | Italië

BIER
3,75
3,95
7,50
5,75

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 voedselallergie, laat het ons dan weten, zodat wij met
zorg uw gerecht kunnen bereiden

TAP
Brand 0,25 l. 		
Brand 0,50 l. 		

2,95
5,25

FLES
Amstel radler 2% | 0.0%
Brand Weizen 5,1% | 0,0%
Brand IPA 0,0% 		
Heineken 0,0%
Affligem Blond 6.8% | 0.0%		
Affligem Dubbel
Affligem Tripel

3.25
4,25
4,50
3,25
4,50
4,75
5,25

Lunch
12 tot 17 u
.

SOEPEN

Geserveerd met brood van Bakkerij van Zuijlen & kruidenboter

Paprika				

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

6.5

tomaat | Thaise basilicum | crème fraîche

Dashi (+verse vis 2 euro)			

7

kombu wier | shii-také | noodles | wakamé | taugé

Chef’s special 				

KOUDE LUNCHGERECHTEN
(+ brood 2 euro)

6.5

Tonijn

12

Rundercarpaccio

11

Watermeloen

10

gemarineerde tonijn | papadum | miso crème

BROODJES

oude kaas pesto | reypenaer | pijnboompitten |
rucola

Brood van Bakkerij van Zuijlen. Keuze uit wit of bruin.

Huisgerookte zalm		

11

lemon pepper | mierikswortel | groene appel | venkel

Gerookte kip		

		

vadouvan mayonaise | avocado | spek | tomaat

Jackfruit

pulled jackfruit | naanbrood | zoete aardappel |
witte kool | harissa

gepoft | crème van geitenkaas | basilicum | tomaat

11
11

Met brood van Bakkerij van Zuijlen. Keuze uit wit of bruin.

Geserveerd met brood van Bakkerij van Zuijlen & kruidenboter

geroosterde gamba’s | kokos | katjang pedis |
mango | koriander

Gerookte kip		

vadouvan mayonaise | avocado | spek | tomaat

Burrata 		

basilicum aioli | gemarineerde tomaat |
pijnboompitten | gepofte paprika

Portie frites

INFO
•
•
•
•

Uitsmijter

9

Draadjesvlees kroketten

9

Groente kroketten

9

ham | kaas | rosbief

SALADES
Pad thai

WARME LUNCHGERECHTEN

16

mosterdmayonaise

mosterdmayonaise

16

POKÉ BOWL
16

3,5

wasabi crème | radijs | komkommer | avocado

Tonijn
Beef chimichurri
Tempéh		

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 voedselallergie, laat het ons dan weten, zodat wij met zorg
uw gerecht kunnen bereiden

16
15
13

