Lunch

Gerechten met

TOT 17:00 UUR

TWAALFUURTJES

teken zijn vegetarisch.

Veel van onze gerechten zijn ook glutenvrij
mogelijk, onze medewerkers helpen u graag.

WRAPS

Lauw warm geserveerd

Vlees
13,50
boterham kroket, brioche broodje carpaccio en een tomatensoepje
Vis
boterham garnalenkroket, brioche broodje
gerookte zalm en een vissoepje

14,50

Wrap Falafel
met tomatenhummus, gemengde sla en
Syrische knoflook yoghurt

Vis noch Vlees
broodje vegan frikandel, brioche broodje
Old Amsterdam en een tomatensoepje

13,50

Wrap Pulled Pork
10,00
met lente ui, komkommer en hoisinsaus
ook vegan mogelijk!

Ontbijt Zoet of Zout vanaf 10 uur
broodje met zalm en roerei, tomaat met spek,
witte bonen en krentenbrood met kaas

15,00

FLÛTES

Lang dun stokbroodje. U hebt de keuze uit wit of meergranen
Surinaamse kipsalade
kipkerrie met zoetzuur en madame Jeanette

9,00

Huisgerookte zalm
met roerei en Hollandse garnaaltjes

12,50

Carpaccio
met Parmezaanse kaas, spekjes,
truffelmayonaise en pijnboompitten

9,50

Caprese
met Parmaham, tomaat, mozzarella en basilicum

9,00

Broodje Frikandel speciaal (vegan)
veganistische frikandel met Baskische ketchup,
uitjes en veganistische mayonaise

8,00

9,00

WARME GERECHTEN
Tosti old school
royaal belegd met kaas, boerenham en
geserveerd met huisgemaakte chips

5,50

Pannenkoek naturel
(met spek + €1,-)

5,00

Wafel Zoet of Zout
met gebakken spek, brie,
gebakken ei en ahornsiroop

9,50

Saté van kippendijen
met pittige pindasaus en atjar,
geserveerd met frites
Verse frites met mayonaise

17,00

3,25

MAALTIJDSALADES

EI

Gado Gado (vegan)
taugé, boontjes, komkommer, veganistische saté,
little gem en pindasaus

14,00

Uitsmijter Zoet of Zout
met briochebrood, rosbief
en truffelmayonaise

Healthy People
met gerookte kip, granaatappel, walnoot, yoghurt, quinoa,
avocado en marshmallow van bosbessen

15,00

Omelet Zalm
met huisgerookte zalm

Salade Surf en Turf
met carpaccio en knoflookgamba’s

15,50

Salade Zoet of Zout
met gerookte zalm, garnaaltjes, tonijn, mosseltjes en
gerookte forel geserveerd met savorasaus en cocktailsaus

18,50

Salade Zoet of Zout
Iedere dag een heerlijke nieuwe salade

9,50

12,50

Uitsmijter met spek

9,50

Uitsmijter
met boerenham of kaas

7,50

Uitsmijter
met boerenham en kaas

8,25

dagprijs

YOU CAN’T LIVE A FULL LIFE
ON AN EMPTY STOMACH
BURGERS EN FRIET

FRANSE FRIETJES

Classic burger
een Meisterburger van rundvlees met Baskische ketchup,
kaas en gebakken ui

15,50

Kip
9,50
Franse frietjes, krokante kip, pindasaus,
bosui, taugé en cashewnoten

Kabeljauwburger
met Hollandse garnaaltjes en mosterdmayonaise

17,50

Surf en Turf burger		
met gamba’s en truffelmayonaise

17,75

Vis
Franse frietjes, kibbeling,
remouladesaus en frisse salade

The Dutch weedburger (vegan)
burger van zeewier met weedsaus (vegan)

15,50

OMA BOBS CROQUETTEN

SOEPEN

Met landbrood of meergranen desembrood
Draadjesvlees croquetten		
met mosterd

10,50

9,75

Garnalen croquetten
met mosterd-dille saus

15,00

Kaas rucola croquetten
met Rotterdamse krotenmosterd

10,00

Stellendamse vissoep
met rouille en Parmezaanse kaas

9,50

Tomatensoep
Mexicaanse tomatensoep met
tortillachips en cheddar

6,50

