LUNCH/BRUNCH

10.00 - 16.30

di
vr

ZOET
Croissant met boter en jam

3.0

Bananenbrood met vijgen, dadels en pecannoten (vegan)

3.5

Cheesecake met huisgemaakte bramenjam

4.5

TOSTI’S
Belegen boerenkaas

5.0

Chorizo, jalapeño en belegen boerenkaas

6.0

ZUURDESEMBROOD twee sneetjes belegd met:
Hummus, geroosterde bietjes, fetakaas, babyspinazie en hazelnoot

7.5

Gebraden kip, avocado, crispy bacon, parmezaan en truﬀelmayo

8.5

Gerookte makreel, citroenmayo, sjalot, krokante kappertjes en rucola

8.5

COCKTAILS
Mimosa
Verse jus, cava, cointreau

6.5

Donny Mary
Spicy tomatensap, jonge genever, tabasco, citroensap

9.0

LUNCH/BRUNCH

10.30 - 16.30

za
zo

ZOET
Croissant met boter en jam
Bananenbrood met vijgen, dadels en pecannoten (vegan)
Cheesecake met huisgemaakte bramenjam
Wenteltee es zoethoutsiroop, poedersuiker
+ crispy bacon

3.0
3.5
4.5
6.5
7.5

TOSTI’S
Belegen boerenkaas
Chorizo, jalapeño en belegen boerenkaas

5.0
6.0

ZUURDESEMBROOD twee sneetjes belegd met:
Hummus, geroosterde bietjes, fetakaas, babyspinazie en hazelnoot

7.5

Gebraden kip, avocado, crispy bacon, parmezaan en truﬀelmayo

8.5

Gerookte makreel, citroenmayo, sjalot, krokante kappertjes en rucola

8.5

Gepocheerde eieren, geroosterde paprika, jalapeño, koriander, pimentmayo

9.5

BURGERS
Klapstukburger
Gepekeld en 18 uur gegaard rundvlees, geserveerd op een briochebol met
cheddar, rodekoolsla, zuur en bbq-saus
+ crispy bacon
Paddestoelenburger
Patty van oesterzwammen, kastagnechampions, parmezaan en hazelnoot.
Geserveerd op een briochebol met sla, zuur, tomaat en truﬀelmayo
SOEP met brood: zie bord of vraag info aan personeel

9.5
10.5
8.5

6.5

COCKTAILS
Mimosa
Verse jus, cava, cointreau
Donny Mary
Spicy tomatensap, jonge genever, tabasco, citroensap

6.5
9.0

DINER

17.30 - 22.00
VOORGERECHTEN
Gebakken paddestoelen op toast met een gepocheerd ei en parmezaan

7.5

Bietjes en broccoli salade met sperziebonen, balsamico en creamcheese

7.5

Soep met brood vraag personeel voor info

6.5

HOOFDGERECHTEN
Chili sin carne
Vegetarische chili met paprika, miso, zure room en koriander,
geserveerd met rijst en nacho’s
Kip op de plaat gebakken
met laurier-tomaat, gebakken spinazie en cannellinibonen,
geserveerd met pita-brood en yoghurtsaus
SdW’s Special
Vraag personeel voor info

16.5
17.5

-.-

BURGERS geserveerd met huisgemaakte friet en mayo
Klapstukburger
Gepekeld en 18 uur gegaard rundvlees, geserveerd op een briochebol met
cheddar, rodekoolsla, zuur en bbq-saus
+ bacon

14.5

Paddestoelenburger
Patty van oesterzwammen, kastagnechampions, parmezaan en hazelnoot.
Geserveerd op een briochebol met sla, zuur, tomaat en truﬀelmayo

13.5

15.5

SIDES
Groene salade

4.0

Huisgemaakte friet met mayo

4.5

NAGERECHTEN
Cheesecake met huisgemaakte bramenjam

4.5

Tutti Frutti met vanillehangop en kletskop crumble

6.5

Ganache chocolade crème met hazelnoot en briochetoast

7.0

Espresso Martini espresso, wodka en kahlua

9.0

BARFOOD

vanaf 12.00u

Vegetarische loempia’s
met chili-komkommersaus

5.5

Vegetarische bitterballen
van oma Bob

6.5

Thaise bitterballen
rundvlees met massamankruiden, pindamosterd

6.5

Sticky chicken wings
sojaglaze, sesam, bosui

7.5

Kimchi loaded nacho’s
cheddar, guacamole,
koriander, gochujang saus

5.5/ 8.5

Patatje rendang
cultklassieker

8.5

Portie huisgemaakte friet
met mayo

4.5

Nootjes

3.5

