
TAART 

Chocolate Fudge 4,75

Appeltaart (van DROOM! uit Elst) 3,75

Slagroom 0,75

 

LUNCH (12:00-15:00 uur)

Wisselende dagsoep met brood en roomboter v 6,50

WOODZ tosti met ham, kaas en paprika-ketchup 6,75

Broodje pulled paddenstoelen, rode kool, knoflook, rucola v 9,50

Lunch burger, 100% biologisch rundvlees, bacon, kaas, gebakken uien, augurk, friet 12,50

Volkoren clubsandwich gerookte ham, ei, tomaat, kruidencrème 10,00

Desem brood, tonijnsalade, rode ui, dille, aardappel 9,50

Vega lunch burger, geitenkaas, gemarineerde kool, gembermayonaise, sla, friet v 11,50

Kinderboerenbrood met zoet of hartig beleg 4,50

BORREL (15:00-16:30 uur)

Desem broodbol met diverse dips v 6,50

Gemarineerde olijven v 3,00

Smokehouse amandelen v 3,00

Oesterzwam bitterballen, truffelmayonaise (6 stuks) v 7,50

Kaasloempia's, chilisaus (6 stuks) v 7,50

Samosa's, licht pittige mayonaise (6 stuks) v 7,50

Ambachtelijke rundvleesbitterballen met mosterd (6 stuks) 7,50

Kaasplank van Mark (boerenhoeve Velp) truffelgeitenkaas, Brillat Savarin, v 14,95

     Brugse Blomme, Époisses, Korenbloem, kletzenbrood, chutney

Borrelplank: venkelworst, fuet, spinata, oude kaas, geitenkaas, olijven, 19,50

     gemarineerde gamba's, kaasloempia's, gerookte amandelen, brood, dips

v = vegetarisch / Heb je een allergie? We kijken graag wat er mogelijk is.

Onze keuken sluit om 21.00 uur - Betalen: bij voorkeur met PIN 



DINER (17:00-21:00 uur)

VOORGERECHTEN

Desem broodbol met diverse dips v 6,50

Wisselende dagsoep met brood en roomboter v 6,50

Gemarineerde paddenstoelen, cashewnoten, rode biet, rucola v 11,50

Gerookte kalkoenfilet, knolselderij, gemarineerde witte kool, eekhoorntjesbrood mayonaise 12,50

HOOFDGERECHTEN 

Diner burger, 100% biologisch rundvlees, bacon, kaas, gebakken uien, augurk, friet 16,50

Kalfsdiamanthaas, gepofte ui, wortel, aardappel, laurier jus 21,50

Dorade filet, spaghetti groenten, bataat, beurre blanc 20,50

Gevulde puntparika, spinazie, courgette, feta, pijnboompitten v 18,50

Vega burger, geitenkaas, gemarineerde kool, gember mayonaise, sla, friet v 15,50

Topping voor de burger

Blauw kaas "Korenbloem" 2,50

VOOR DE KIDS

Mini burger, 100% biologisch rundvlees, bacon, kaas, komkommer, augurk, friet 10,50

Bio kipnuggets of bitterballen (3 stuks), friet, appelmoes 7,50

Vegaburger, sla, augurk, komkommer, friet v 9,50

DESSERT 

Tiramisu met limoncello, witte chocolade, mango sorbet 8,50

Pure chocolade/koffie mousse, speculaas, karamelijs 8,50

Kaasplank van Mark (boerenhoeve Velp) truffelgeitenkaas, Brillat Savarin, v 10,95

     Brugse Blomme, Époisses, Korenbloem, kletzenbrood, chutney

v = vegetarisch / Heb je een allergie? We kijken graag wat er mogelijk is.

Onze keuken sluit om 21.00 uur - Betalen: bij voorkeur met PIN 


