
 

BROODJES  
 

MOZZARELLA OP WARME FOCACCIA   8.5 
tomaat, mozzarella, pesto, 

rucola en kruidenolie 

 

TONIJNSALADE OP CIABATTA   9.5 
een salade van tonijn met bieslook, cresson, sjalot, 

krokante kappertjes en augurk 

 

GEROOKTE ZALM OP ITALIAANSE BOL   9.5 
geserveerd met kerrie-eiersalade, tomaat,  

komkommer en frisse salade  

 

VITELLO TONNATO OP MEERGRANEN MOLENAARSBROOD   9.5 
gebraden kalfslende, tonijnmayonaise,  

pijnboompitten en rucola 

 

WARME BEENHAM OP ITALIAANSE BOL   8.5 
warme beenham, honing-mosterdmayonaise  

en kruidensla 

 

SERRANOHAM OP WARME FOCACCIA   9.5 
serranoham, geitenkaas, zongedroogde tomaat, 

pijnboompitten en balsamico 

 

ROSBIEF OP MOLENAARSBROOD   9.5 
gewokte kastanjechampignon, mesclun  

en truffelmayonaise 

 

KLASSIEKERS 
 

HAMBURGER   14.5 
hamburger van 100% rundvlees, ui, augurk, tomaat, 

spek, kaas, sla en kruidenfrites  

 
CLUB SANDWICH   11.5 

maïsbrood, kipfilet, kerriemayonaise, tomaat, bacon,  
jonge kaas, aioli en kruidenfrites 

 

PIKANTE KIP OP CIABATTA   9.5 
in piri-piri gemarineerde kippendijen, gewokt met 

paprika, paddenstoelen, en rode ui 

 

AMBACHTELIJKE KROKETTEN   8 
kroketten, brood of kruidenfrites naar keuze,  

salade, grove mosterd 

 

UITSMIJTER   7 
ham, kaas, rosbief, salami  

of spek naar keuze 

 

12 UURTJE   8.5 
broodje kroket, broodje spiegelei met ham  

en een broodje tonijnsalade 

 

SOEP VAN DE DAG EN EEN 12 UURTJE   12.5 
broodje kroket, broodje spiegelei met ham 
broodje tonijnsalade en soep van de dag 

 

, 

 

MAALTIJDSALADES  
 

VIS   17.9 
frisse salade, diverse soorten vis,  

schaaldieren met komkommerdressing 

 

WEIDERUND CARPACCIO   16.5 
met parmezaanse kaas, geroosterde pijnboompitten,  

kappertjes, rode ui en truffelmayonaise 

 

MAALTIJDSALADE GEITENKAAS   15 
gemengde salade, geitenkaas, appel, rode ui, 

walnoten en honingdressing  
 

SOEPEN 
 

ITALIAANSE TOMATENSOEP   6.5 
crème fraîche, kruiden 

met meergranen molenaarsbrood 

 

SOEP VAN DE CHEF   6.5 
wij vertellen u graag wat onze chef vandaag heeft bereid 

 met meergranen molenaarsbrood 



Onze gerechten worden met de grootste zorg samengesteld. In de gerechten op deze kaart kunnen sporen voorkomen van allergenen zoals bijvoorbeeld noten, gluten, vis,  

schaaldieren, eieren, melk of soja. In onze keuken werken wij met dagverse producten. Vanzelfsprekend houden wij, indien bij ons bekend, rekening met uw allergie. 


