ONTBIJT 7:30 - 10:00 ; za & zo tot 11:00
5TH BUFFET

Keuze uit koffie en thee, ontbijtgranen, (biologisch) brood, vleeswaren,
zuivel, zoet beleg, sappen en vers fruit

PICK & MIX VAN DE BAR

Koffie naar keuze, jus d’orange, croissant met jam en boter en een gekookt ei

7,00
6,00

LUNCH 12:00 - 16:30 ma t/m za
WARME BRIE $

Lauwwarme brie met walnoten, honing en sla (meergranen brood + €0,60)

MAISBROODJE $

8,25

Met tomatentapenade, kruidenkaas en roerei (met bacon + €0,60)

7,50

FOCACCIA $ VEGAN
Italiaanse focaccia met tomatensalsa, gegrilde groenten en sla (met
rauwe ham of mozzarella + €0,60/st)

8,75

CLUB SANDWICH $ (Ook verkrijgbaar als vegetarische variant)
Gerookte kip, ei, tomaat, sla, bacon en limoenmayonaise

9,25

TOSTI XL (check de Snacks voor meer tosti's)
Ham-Kaas (Keuze uit wit of bruin brood)

4,75

PANINI $

Keuze uit pittige kip of caprese

THE 5TH HOTDOG

Broodje hotdog "The 5th-stijl" met zuurkool, ketchup en mosterd

6.00
3,75

MAALTIJDSALADES 12:00 - 16:30 ; 17:30 - 20:00
THE 5TH SALADE $

Frisse vegetarische salade met ei, tomaat, rode ui, feta en een yoghurt
dressing, geserveerd in een krokante wrap

POKE BOWL $

VEGAN
Hawaïaanse-stijl salade van rijst, frisse groenten en keuze uit tofu of kip

OUDE KAAS SALADE $

Met tomaat, komkommer, olijven, oude kaas en een frisse dressing

9,00
9,50
9,50

SOEP VAN DE DAG $ 12:00 - 20:00
Vraag naar de soep van de dag of check het krijtbord!

PIZZA $ ma - za: 20:00 - 22:00, zondag: 12:00 - 22:00
Vraag naar het pizzamenu en stel zelf je ideale pizza
samen!
Laat het ons weten als je een allergie hebt.

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

4,75

SNACKS 12:00 - 22:00
RUNDVLEES BITTERBALLEN (9st)
MIX BITTERBALLEN (rundvlees, peking
VEGAN MIX BITTERBALLEN (groenten,

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

MINI KAASSOUFFLES, MINI FRIKANDELLEN, KIP NUGGETS,
GROENTEN LOEMPIA'S of UIEN RINGEN (6st)

GEMENGD BITTERGARNITUUR STEL JE EIGEN TOSTI SAMEN
zie extra toppings hieronder

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

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

STEL JE EIGEN NACHO'S SAMEN

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

5,60

TOPPINGS

0,60

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

FRITES, ZOETE AARDAPPEL FRITES of AARDAPPEL WEDGES

3,50

Check de bar voor ons assortiment aan gebak, koeken en brownies

DINER 17:30 - 20:00 ma t/m za
EET MEE MET HET PERSONEEL $
Dagelijks wisselende crew maaltijd

(Ook vegetarisch verkrijgbaar)

THE 5TH BURGER

Burger van 50/50 rundvlees/bospaddenstoelen met oude kaas,
sla en tomaat (met bacon + €0,60)

VEGAN BURGER $ VEGAN
Portobello champignon burger met tomatentapenade, sla en tomaat (met
kaas + €0,60)
FISH & CHIPS

7,50
12,50
12,50

Visnuggets met ravigottesaus

11,50

THE 5TH SEIZOENSSTOOF $ VEGAN (of met kip + €0,60)
Seizoensstoofpotje bereid met witbier

11,50

OOSTERSE CURRY $ VEGAN (of met kip + €0,60)
Vegan curry met diverse groenten en kokosroom, geserveerd met naanbrood

12,50

=>

BIJ ALLE HOOFDGERECHTEN KEUZES UIT FRITES, WEDGES OF RIJST, EN
GROENTEN OF SALADE (muv EET MEE)

DESSERTS 12:00 - 20:00 ma t/m za
KOFFIE & CHOCOLADE Chocolade ijs geserveerd met een espressosiroop
TRIFLE Dessert samengesteld van lagen peer, yoghurt en roombotercake
WINTER SPECIAL Vanille ijs met gestoofde appel, rozijnen, kaneelsuiker,

afgeblust met een scheutje rum
N'ICE IJSJES Glutenvrij, lactosevrij en 100% fruit, vanaf:
BEN & JERRY'S Fair Trade ijs, vraag naar assortiment

KIDS

Vraag naar onze opties voor kinderporties

50% van de prijs

5,00
5,00
5,00
1,50
2,95

