Originals
Black bun runderburger
met sla, tomaat, ei, spek, gefrituurde uienringen, friet en Pauw dip

11.00 tot 16.30 uur
zaterdag 10.00 tot 16.30 uur

Brood vloer wit/bruin/maïs
Rundercarpaccio

Bieten bun carrotburger

Japanse saté
11,00

10,50

met mango, avocado en chilimayonaise

Knoflookbrood met biefstukreepjes

16,95

met yakitorisaus, salade en friet

Soep

10,50

Pomodorisoep

10,50

vraag de bediening naar de huidige special

met taugé, gefrituurde uitjes en kerriemayonaise

Pulled pork

16,50

met sla, tomaat, ei, gefrituurde uienringen, friet en
Pauw dip (vegetarisch)

met truffelmayonaise, grana padano, komkommer, zongedroogde
tomaat en zonnebloempitten

Pittige kip

17,50

6,25

met room en bosui (vegetarisch)

Soep special

6,75

met wittekoolsalade en barbecuesaus

Gerookte makreelsalade

10,50

met ei en komkommer

Warme geitenkaas

9,95

met salade van spinazie, peer, walnoten, pompoenpitten en
balsamicostroop (vegetarisch)

Gegrilde groenten

Rundercarpaccio
8,75

met hummus, mangochutney en sesamzaad (vegetarisch)

Kroketten rundvlees of vegetarisch
met brood
met friet

9,00
9,50

met gemarineerde zalm, sushirijst, sojabonen, komkommer, wortel, rode
ui, mango en avocado met sojasaus

10,50

Buddha bowl

5,95
6,95

serranoham en honing tijm met groentechips

16,25

14,50

met tempeh sambal goreng, sushirijst, sojabonen, komkommer, wortel,
rode ui, mango en avocado met zoete sojasaus (vegan)

Kids tot 10 jaar
Boterham

2,75

met zoet of knakworst

tomaat en pesto met Pauw dip en groentechips (vegetarisch)

Tosti geitenkaas

17,50

9,00

met Pauw dip en groentechips

Tosti kaas

Geitenkaas

11,00

+ spek of rosbief 1,00

Tosti ham/kaas

met heilbot, zalm ceviche, een garnalen kroketje met avocado, rode ui
en sojadressing

Pokébowl

met vegan roomkaas, avocado, tomaat, rode biet en komkommer

Uitsmijter ham/kaas

17,95

met gedroogde vijgen, cherrytomaatjes, noten, rode ui en
balsamicostroop (vegetarisch)

met mosterdmayonaise, ei, spek, tomaat en komkommer

Vegan sandwich

14,50

met truffelmayonaise, grana padano, komkommer, zongedroogde
tomaat en zonnebloempitten

Salade vis

wit/bruin
Kalkoen sandwich

Salades

7,75

Soep
Pomodorisoep
Soep special

Schatkistje

3,25
3,50
3,75

Starters
Breekbrood

Streetfood
Kies 3 gerechten per persoon
en deel! (of niet )

7,50

Friet

met pestoboter, aioli en tapenade

Burgers

met room en bosui (vegetarisch)

6,75

Soep special
vraag de bediening naar de huidige special

Black bun runderburger

Veggie
Rode bietencarpaccio

Bieten bun carrotburger
9,95

met wrap en ei

Bowls

Pokébowl
9,95

Springrolls
2 stuks met tempeh, ui, komkommer, koriander,
munt, rucola, sesam, satesaus en sojasaus

Fish
Ceviche van heilbot

10,75

Rendang

14,50

met rijst en seroendeng

Spareribs

Kalfscurry

Salade rundercarpaccio

17,95

Vis salade

16,75

met yakitorisaus, sesamzaad en udon noodles

met rode linzen, mungbonen en rijst

Salads

met truffelmayonaise, grana padano, komkommer,
zongedroogde tomaat en zonnebloempitten.
Geserveerd met brood

met appelstroop en geroosterde zoete aardappel

Japanse saté

5 dumplings met rundergehakt, champignons,
pittige ketchupdip en sojadip

17,00

met paprika en korianderdip

Tamme eendenborst

6,50
11,95

Gyoza

15,95

met gedroogde vijgen, cherrytomaatjes, noten,
rode ui en balsamicostroop (vegetarisch).
Geserveerd met brood

7,50

met sinaasappelmousse

7,50
7,75

Chocolade trio

6,75

Sorbetijs
met slagroom

Voor

Kids

Pomodorisoep
Soep special

3,25
3,50

Hoofd

8,50

Kipsaté
Of 4 Kipnuggets, mini frikandellen
of bitterballen
Of 2 Knakworsten
Met friet of rijst
En appelmoes, komkommersticks of salade

3,75

Na
Schatkistje

14,50

17,95

Allergie?

met heilbot, zalm ceviche, een garnalen kroketje
met avocado, rode ui en sojadressing.
Geserveerd met brood

Salade geitenkaas

Sweet

Tonkabonen ijs

6,50

met avocado, mango en chilimayonaise

met truffelmayonaise, pesto, grana padano,
komkommer, zongedroogde tomaat en
zonnebloempitten

met noten

van hazelnoot-chocolade cheesecake, witte
chocolademousse en chocoladeroomijs

6,50

Bao bun gamba

4,50

met limoncello en lange vingers

Buns & Dumplings
Bao bun tempeh

11,00

met rode ui en barbecuesaus

Tiramisu

met gefrituurde gamba, wortel en
wasabimayonaise

2 stuks met gamba’s, ui, komkommer, koriander,
munt, rucola, sesam, satesaus en sojasaus

Rundercarpaccio

16,25

met zoetzure komkommer en barbecuesaus

9,95

Meat

16,50

14,50

Bao bun pulled pork

met korst van grana padano, remouladesaus en
rosevalaardappel

8,25

Loaded fries pulled pork
Groene salade

met tempeh sambal goreng, sushirijst, sojabonen,
komkommer, wortel, rode ui, mango, avocado en
sojasaus (vegan)

13,75

Springrolls

17,50

met gemarineerde zalm, sushirijst, sojabonen,
komkommer, wortel, rode ui, mango, avocado en
sojasaus

Buddha bowl

met avocado en knoflooktoast

Heekfilet

met truffelmayonaise, grana padano en bosui

met sla, tomaat, ei, gefrituurde uienringen, friet en
Pauwdip (vegetarisch)

11,50

6,75

Loaded sweet fries

met sla, tomaat, ei, spek, pulled pork, gefrituurde
uienringen, friet en Pauwdip

met geitenkaas, walnoten en balsamicostroop

Jackfruitcurry

4,50

met mayonaise

6,25

Pomodorisoep

Sides

17,50

Laat het ons weten zodat wij u een
goed advies kunnen geven over onze
gerechten.

ei

gluten

lupine

melk

mosterd

noten

pinda’s

schaaldieren

selderij

sesamzaad

soja

vis

weekdieren

sulfiet

