TOT 15:00

		

Croissantje met ambachtelijke jam en/of roomboter
Hangover croissantje met cheddar en avocado
met biologische bacon + 1,50
Wentelteefjes van suikerbrood, gebakken in 5 spices en kokosroom
Biologische poweryoghurt met spirulina, pitten, zaden, bessen en honing
Biologische yoghurt met vers fruit, honing en walnoten
Bananenbrood met bessen, honing en vanilleroom

2,90
3,95

Groentekroketten
op bruin brood met zoetzure rode kool, botersla en grove mosterd
of biologische rundvleeskroketten + 1,00

8,15

Oeuf en cocotte
2 eieren in een pannetje met crème fraiche, spinazie,
zongedroogde tomaat en kaas, geserveerd met bruin brood
met biologische bacon + 1,50

8,15

Tosti Kimcheese
bruin brood met kaas, kimchi, sesamzaadjes en srirachamayonaise

8,15

Desembol geitenkaas
met gekarameliseerde rode uienchutney, pompoenpitten, balsamicocrème en rucola

8,15

Pita
met gefrituurde bloemkool, hummus, spinazie, hazelnoten, koriander en munt

8,15

BURGERS			

14,95

4,95
4,55
4,55
5,95

Geserveerd met huisgemaakte friet, kruidenmayonaise en coleslaw
Meatless burger met botersla, aubergine, gegrilde paprika, tomaat, augurk en fetadip
Krekelburger met botersla, sticky shitakes, sesamzaad, bosui en limoenmayonaise + 2,00
Biologische rundvleesburger met botersla, cheddar, jalapeñopeper en avocadomash + 1,00

ZOET (hele dag)
Zoetigheden van de Veldkeuken

kijk bij de bar!

VANAF 15:00

		

PLANKEN (te bestellen tot de laatste ronde bar)
Versgebrande noten
Toscaanse olijvenmix
Brood met dip ( optie)
Huisgemaakte friet met kruidenmayonaise ( optie)
Bitterballen/kaastengels per stuk
Arancini 4 risotto truffelballetjes
Calamares met limoenmayonaise
Morty’s* Hollandse kaasplank 3 soorten
Morty’s charcuterie plank 3 soorten
Gemengde kaas- en charcuterie plank 4 soorten

4,35
4,20
5,05
4,00
0,85
4,80
4,80
7,25
9,55
11,05

Morty’s kaas en delicatessenzaak in Lombok heeft een
verrassend assortiment biologische en duurzame producten

*

SCHALEN om te delen (te bestellen tot de keuken sluit)
Twee groentespiezen van gemarineerde paprika, champignons en vegetarische kip,
met brood en huisgemaakte tzaziki ( optie)

8,85

Klassieke loaded fries met parmezaan, verse pesto, truffelmayonaise,
cherrytomaat en basilicum
met biologisch bresaola + 3,00

8,50

Flammkuchen met crème fraiche, feta, rode ui, druiven,
honing-tijmdressing en gezouten amandelen
met biologische parmaham of gerookte zalm + 3,00

8,75

Nacho’s met huisgemaakte zwarte bonenpuree & zure room, cheddar,
jalapeñopeper en verse tomatensalsa met koriander
met huisgemaakte guacamole + 1,00
vegan optie met huisgemaakte guacamole ipv zure room & vegan cheddar + 2,00

8,25

BURGERS (te bestellen tot de keuken sluit)
Geserveerd met huisgemaakte friet, kruidenmayonaise en coleslaw

14,95

Meatless burger met botersla, aubergine, gegrilde paprika, tomaat, augurk en fetadip
Krekelburger met botersla, sticky shitakes, sesamzaad, bosui en sojamayonaise + 2,00
Biologische rundvleesburger met botersla, cheddar, jalapeñopeper en avocadomash + 1,00

MAALTIJDSOEP (te bestellen tot de keuken sluit)

12,55

wisselende gevulde maaltijdsoep, vraag het ons!

Heb je een allergie? Vraag bij ons om meer informatie!

= Vegan

