Belegde broodjes

Sandwiches (3- laags)

Wit of bruin stokbrood of een Italiaanse bol.

Wit of bruin sandwichbrood.

Carpaccio met zontomaat, pitjes,
Parmezaanse kaas, rucola en
truffelmayonaise
Tonijnsalade met paprika, rode ui,
kappertjes, bosui en sesamdressing
Gezond met ham, kaas, ei, sla,
tomaat, komkommer en cocktailsaus
Gerookte zalm met bosui, wasabipinda crunch
Italiaans met spianata romana, pitjes,
verse groene pesto, mozzarella,
rucola en zontomaat
Geitenkaas (met spek + €0,80) met rode
biet, amandel, rucola, balsamico stroop en
honing mosterddressing

Lunchplank

€ 9,75

Warme lunch specialiteiten

€ 9,95

Zus met kip, spek, ei en remouladesaus
Zo met kip, gerookte zalm, ei, cocktailsaus
en remouladesaus
Beef & Bacon met rosbief, spek, eisalade
en mosterdmayonaise
Vega club met oude kaas, hummus,
gegrilde paprika, pitjes, zontomaat,
maïs en rucola

€ 8,95

Soepen en specials

€ 8,50
€ 7,50

Tomatensoep (vegetarisch)
met een bladerdeegstengel en brood

€ 9,95 Wit of bruin stokbrood of een Italiaanse bol.
€ 10,95
Ambachtelijke kroketten (2 stuks)
- Rundvlees
€ 8,50
€ 9,95 - Kaas
€ 9,50
- Garnaal
€ 9,50
€ 9,50
Crispy chicken met krokante kip, € 8,75
paprika en kimchi mayonaise

Hete kip Italiaanse bol met
hete kip, maïs, tomatensalsa
klein € 4,95
en cocktailsaus
groot € 5,95

€ 9,50 Special Zus met tomatensoep, stokbroodje
met kroket en een kleine salade Zus & Zo

€ 8,95

Special Zo met een sandwich tonijnsalade,
kleine salade met gerookte zalm en een
stokbroodje met garnalenkroket

€ 9,95

€ 13,50 p.p.
Een mix van diverse lunchgerechtjes:
Tomatensoepje, kleine salade Zus&Zo,
sandwich tonijnsalade, broodje eisalade,
stokbroodje met kroketje en een
wrapspiesje met spianata.

Eiergerechten (omelet of uitsmijter)
Wit of bruin brood.

Naturel
Extra ingrediënt
Keuze uit: kaas, ham, spek

€ 6,50
€ 0,80

Big Zus & Zo Italiaanse bol met
een runderhamburger, spek,
cheddar en hamburgersaus

Pannenkoeken
Naturel
Kaas
Spek
Appel- kaneel

(extra ingrediënt + €0,80)

€ 9,95

€ 10,95

€ 5,50
€ 6,25
€ 6,75
€ 6,75

Stokbroodjes uit de oven

Salades (met brood en kruidenboter)

Wit of bruin stokbrood.

Kaas
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Kip, kaas en spek

(extra ingrediënt + €0,80)

€ 4,95
€ 5,50
€ 5,95
€ 6,25

Warm plukbrood
Puntzak friet

€ 3,25
€ 3,25

Carpaccio met zontomaat, pitjes,
€ 9,95
Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise
Geitenkaas (met spek + €0,80) met rode biet, € 10,95
geitenkaasloempia´s, amandel, rucola,
balsamico stroop en honing mosterddressing

Kindergerechten

€ 10,95

Boterham
met ham, kaas of divers zoet beleg

€ 2,75

Zus & Zo met gemarineerde kipfilet,
mango, ei, spek, croutons, Parmezaanse
kaas en honing mosterddressing

Tosti kaas of ham/kaas

€ 3,75

Mexicaanse kip met hete kip, maïs, paprika, € 10,50
nacho’s, kaas en tomatensalsa

Sandwich Zus

€ 5,50

Sandwich gezond

€ 5,50

Pannenkoek

€ 4,50

Versier pannenkoek 3 toppings

€ 5,25

Friet met snack
kroket, frikandel of kipnuggets

€ 5,75

Broodje met snack

€ 3,95

Oosterse zalm (met gefrit. garnalen + € 1,75) € 11,95
met gerookte zalm, oosterse dressing,
bosui en wasabi- pinda crunch
Italiaans met spianata romana, mozzarella,
rucola, pitjes, croutons, zontomaat en
verse groene pesto

€ 10,50

Zin in een gezellige middag met
diverse hartige en zoete hapjes en
onbeperkt thee?
Probeer onze high tea dan eens!

Vanaf 2 personen. Graag uiterlijk één dag
vantevoren reserveren.

High tea
Kinder high tea

Desserts

€ 19,95 p.p.
€ 13,95 p.p.

Hangop met Bastogne crumble,
vanille hangop en kersen
Mango dream vanille ijs met
mango, kokos en slagroom
Dame blanche vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom
Choco duo brownie met
chocolade ijs, karamelsaus
en slagroom
Forest walk chocolade ijs met
bosvruchten en slagroom
Framboos meringue

€ 4,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 6,25
€ 5,95
€ 4,25

Neem voor ons uitgebreide
assortiment aan dranken, snacks en
zoete lekkernijen een kijkje op onze
drankenkaart!

Dinerkaart
Warme gerechten

Alle warme gerechten worden geserveerd
met een puntzak friet met mayonaise.
(m.u.v. ravioli)

Kindergerechten

Desserts

Zalmfilet met bearnaisesaus

€ 17,95

Mini saté 3 stokjes met satésaus en friet

€ 6,50

Spareribs honing, teriyaki of chili

€ 21,95

Kipnuggets 5 stuks met saus en friet

€ 6,30

Crispy chicken 3 stuks met saus en friet

Kipsaté met satésaus, oosterse salade en € 15,95
kroepoek

Hangop met Bastogne crumble,
vanille hangop en kersen

€ 4,95

€ 6,50

Mango dream vanille ijs met
mango, kokos en slagroom

€ 5,95

Dame blanche vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom

€ 5,95

Choco duo brownie met
chocolade ijs, karamelsaus
en slagroom

€ 6,25

Biefstuk met champignon roomsaus,
Hollandaise saus of kruidenboter

€ 17,50

Kroket of frikandel
€ 5,75
met saus en friet
* keuze uit appelmoes, ketchup, curry of mayonaise

Italiaanse biefstuk met Parmezaanse
kaas, zontomaat, balsamicostroop
en rucola

€ 18,95

Kinderijsje vanille ijs met snoepjes
en een hoorntje

Gamba’s met roerbakgroenten en kimchi
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie.
Met champignon roomsaus, Parmezaanse
kaas en rucola

Coupe donut mini donut met een bolletje
€ 17,95 vanille ijs en slagroom
€ 15,95

€ 2,95

€ 3,50 Forest walk chocolade ijs met
bosvruchten en slagroom

€ 5,95

Framboos meringue

€ 4,25

Proeverijen (vrijdagavond)

Vanaf 2 personen.
Samen genieten van een plank met een mix van
diverse warme en koude gerechtjes.
Keuze uit vlees, vis óf vegetarisch per plank is
mogelijk.

Proeverij vlees

€22,95 p.p.

- Plukbrood met kruidenboter en kaas
- Notenmix
- Gemarineerde olijven
- Bladerdeegstengels
- Gegrilde groenten
- Mini nacho’s zus
- Wrapspiesje
- Friet met mayonaise
- Satéspiesjes met sesamdressing
- Mini cheeseburger
- Spareribjes met chili lak
- Mini pita met een pannetje hete kip
- Chorizokroketjes met kimchi mayonaise
- Biefstukje met Hollandaisesaus



Proeverij vis

€22,95 p.p.

- Plukbrood met kruidenboter en kaas
- Notenmix
- Gemarineerde olijven
- Bladerdeegstengels
- Gegrilde groenten
- Mini nacho’s zus
- Wrapspiesje
- Friet met mayonaise
- Zalmfilet met bearnaisesaus
- Gambakroketjes met remouladesaus
- Gefrituurde garnalen met kimchi mayonaise
- Bruchetta met huisgemaakte tonijnsalade
- Mini salade met gerookte zalm
- Gegratineerde mosseltjes

Proeverij vegetarisch €22,95 p.p.
- Plukbrood met kruidenboter en kaas
- Notenmix
- Gemarineerde olijven
- Bladerdeegstengels
- Gegrilde groenten
- Mini nacho’s zus
- Wrapspiesje
- Friet met mayonaise
- Witte asperges met hollandaisesaus
- Bruchetta met tomaat
- Geitenkaasloempia
- Vegetarische kroketjes
- Groentenquiche
- Aardappeltortilla

