baquette vega

krachtpatser

double dutch

geroosterde venkel |
courgette | paprika |
feta kaas

uitsmijter van 3 eieren
spek/ham of kipfilet
gesmolten kaas

hamburger | pulled
chicken | romeinse sla

695

baquette alaska

keuken open:
maandag t/m vrijdag
10.00 - 14.00 uur en
17.00 - 20.00 uur
zaterdag gesloten
zondag 10.00 - 14.00 uur

gerookte zalm | rucola|
dille mayonaise
745

goed gevuld

baquette warm vlees

omelet gevuld met
groenten en kaas

gemarineerde varkensvlees | gebakken ui |
bbq saus
775
baquette toscane

soep van de week

mix sla | gerookte kip |
romige bacon dressing 895

huisgemaakte soep

broodje lomar

geserveerd met mais- of
meergranen brood

495

meergranenbol belegd
met ham of kipfilet

5

twijfelaar
baquette rembrandt
oud amsterdam
vleestomaat

tosti ham of kip met kaas

450

brie | honing | walnoot

475

panini caprese classico
warme panini
mozzarella | tomaat |
basilicum

595

dexter’s favoriet

baquette normandy
licht gesmolten in de oven

keuze uit mais- |
meergranenbrood

595

panini met zoet-pittige kip
champignons | ui | paprika

775

6

95

roos favoriet

7

95

twaalf uurtje
klein kopje soep van de
week + uitsmijter 2 eieren
spek/ham of kipfilet/kaas
op 2 boterhammen

845

kerrie mayonaise | sla | appel |
95
sesamzaad

6

rijst of friet of brood
kroepoek | atjar |
gebakken uitjes

gespiest
gebakken vleesspies
200 gram
salsa van tomaat | knoflook |
kruiden | rauwkost
95
rijst of friet

12

gewokte kip met
gewokte groenten

quinoa salade met
gebakken groenten
gemarineerde kipfilet |
tomaten salsa | walnoten

975
775

pompoenpitjes | cashewnoten |
sesamzaadjes | zoete sojachilisaus
75
met rijst

12

recht door zee

salade gezond

zalm | rijst of friet

maaltijd salade
naar uw wens

geroosterde courgette |
citroen | sla

samengesteld i.o.m. kok

875

1475

pasta vega
penne courgette | paprika |
95
aubergine | rode ui | venkel

bonanza burger

tomaat | bacon | bbq saus
geserveerd met friet

1250

oosterse kip

8

hamburger 180 gram
op een bedje koolsla

italiaanse bol met
gebakken kip

1295

2 stokjes saté + saus

keuze uit mais- |
meergranenbrood

vega

augurk | tomaat | rode ui |
smokey bbq saus
geserveerd met friet

sate baby ajam

knetter gezond

kaas | hummus | sla | tomaat |
95
komkommer | ei

baquette keuze uit
wit | bruin

keuze uit mais- |
meergranenbrood

pasta pesche

1195

spaghetti
olijfolie | knoflook | citroen |
95
gepocheerde zalm

9

