LUNCH (12:00 - 16:30)
QUESADILLA $

VEGAN
Met gegrilde groenten en guacamole

8,25

BROODJE GORGONZOLA $

8,25

PISTOLET WARM VLEES

9,25

PITA FALAFEL $

VEGAN
Met falafel balletjes, sla en cranberry compote

7,75

HOTDOG XL

7,25

CLUB SANDWICH $

(Ook vegetarisch verkrijgbaar)
Gerookte kip, ei, tomaat, sla, bacon en limoenmayonaise

9,50

TOSTI XL HAM-KAAS

5,00

Met ingelegde peer en rode peper, bosui en appelstroop
(meergranen brood + €0,60)
Met satésaus en gebakken ei

Met zuurkool en cheddar kaas

(check de

Snacks

voor meer tosti's)

SOEP VAN DE DAG $

Vraag naar de soep van de dag of check het krijtbord!

4,75

MAALTIJDSALADES (lunch & diner)
THE 5TH SALADE $

9,00

POKE BOWL $ VEGAN
Hawaïaanse-stijl salade van rijst, frisse groenten en keuze uit tempeh of kip

9,50

Met ei, tomaat, rode ui, feta, yoghurt dressing, geserveerd in een krokante
wrap

SNACKS (tot 22:00)
RUNDVLEES BITTERBALLEN (9st)
MIX BITTERBALLEN (rundvlees, Peking
VEGAN MIX BITTERBALLEN (groenten,

eend, serrano ham - 6st)
Thai curry, bospaddenstoelen - 6st)

MINI KAASSOUFLES, MINI FRIKANDELLEN, KIP NUGGETS,
GROENTEN LOEMPIA'S of UIEN RINGEN (6st)
GEMENGD BITTERGARNITUUR STEL JE EIGEN TOSTI SAMEN
Extra toppings zie hieronder

VEGAN of TRADITIONEEL (12st)
(18st)
(ma-za tot 16:30) standaard met kaas.

STEL JE EIGEN NACHO'S SAMEN

(ma-za tot 20u) geserveerd met kaas,
salsa en guacamole. Extra toppings zie hieronder

TOPPINGS

ham, kip, salami, extra kaas, paprika, rucola, rode ui, bosui,
champignons, blauwe kaas, feta, jalapeño's (prijs per topping)

Laat het ons weten als je een allergie hebt.

We helpen je graag met het maken van een keuze en zullen de chef informeren.

5,50
5,25
5,50
4,50
9,50
12,50
3,40
5,60
0,60

DINER (17:30 - 20:00)
(Ook vegetarisch verkrijgbaar)
Vraag naar de dagelijks wisselende crew maaltijd

7,50

BLENDED BURGER (50% MINDER VLEES)
Met oude kaas, sla, tomaat en frietjes of wedges (met bacon + €0,60)

13,50

ZEEWIER BURGER $ VEGAN
Met tomatentapenade, sla, tomaat en frietjes of wedges (met kaas + €0,60)

13,50

FISH & CHIPS

11,50

KABELJAUW

12,50

KIPSATE $

(Ook vegetarisch verkrijgbaar)
Met gado-gado en (vega)kip, geserveerd met rijst of frietjes

11,50

BEENHAMMETJE

12,50

GROENTE STOOFPOTJE $ VEGAN
Met aubergine, pompoen, kikkererwten, munt en couscous

10,50

RUNDER STOOFPOTJE

12,50

EET MEE MET HET PERSONEEL $

Visnuggets met ravigottesaus en frietjes of wedges
Met groene kruidenkorst en couscous

Met flespompoen, rode bieten en frietjes of wedges

Gegaard in donker seizoensbier, geserveerd met rode kool en wedges

PIZZA (20:00-22:00)
PIZZA GROOT

(29cm)

7,00

PIZZA KLEIN

(24cm)

5,50

Vraag ons personeel naar de pizzakaart, en stel je eigen pizza samen!

DESSERTS (tot 20:00)
FLENSJE

4,00

Met kaneelijs

4,00

ADVOCAAT PARFAIT
WITTE CHOCOLADE TARTUFO

met koffie karamel

N'ICE IJSJES

Glutenvrij, lactosevrij en 100% fruit, vanaf:
Check de vriezer naast de bar voor het assortiment
Check de bar voor ons assortiment aan gebak, koeken en brownies

KIDS

Vraag naar onze opties voor kinderporties

50% van de prijs

4,00
1,50

