
DINER 17:30-20:00
EET MEE MET HET PERSONEEL ook vegetarisch verkrijgbaar
 Vraag naar de dagelijkse wisselende crew maaltijd

BLENDED BURGER 
 Blended burger gemaakt van 50% rundvlees-50% oesterzwammen met tomaten 
tapenade, sla, tomaat en frietjes (met bacon en/of kaas + 1,- p.s.)

^ ZEEWIER BURGER
 Veganistische zeewierburger met tomaten tapenade, sla, tomaat en frietjes 
(met bacon en/of kaas + 1,- p.s.)

FISH AND CHIPS
 Visnuggets met frietjes, geserveerd met ravigottesaus 

KIPSATE ook vegetarisch verkrijgbaar 
 Kipsaté met gado-gado en (vega)kip, geserveerd met rijst

^ THAISE ZOMER CURRY 
 Mild-pittige curry, geserveerd met rijst (met kip +1,50)

$ VEGA SHOARMA SALADE ook veganistisch verkrijgbaar
 Lauwwarme vegetarische shoarma salade, geserveerd met pitabrood

CARPACCIO SALADE
 Carpaccio salade met truffeldressing, geserveerd met brood

DESERT 17:30-20:00
FLENSJE met kaneelijs
WITTE CHOCOLADE TARTUFO met karamelsaus

Neem een kijkje in onze ijsvriezer voor heerlijke ijsjes van o.a. Boerderijs 
hele dag beschikbaar 

SNACKS 12:00-22:00
BITTERBALLEN rundvlees of vegetarisch (9st)
^ VEGAN MIX BITTERBALLEN (6st)

FRIET of AARDAPPELWEDGES
ZOETE AARDAPPELFRIET of GROENTEFRIET

MINI KAASSOUFLES, MINI FRIKANDELLEN, KIPNUGGETS, 
GROENTELOEMPIA'S of UIENRINGEN (6st)

GEMENGD BITTERGARNITUUR 
veganistisch of traditioneel (12st) of (18st)

tot 20:00 STEL JE EIGEN NACHO'S SAMEN standaard met kaas, salsa en 
guacamole. Voeg extra toppings toe!
20:00-22:00 PIZZA (klein of groot) standaard met tomatensaus en kaas. Voeg 
extra toppings toe! 

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

KIDS Vraag de chef naar onze opties voor kinderporties 50% van de 
prijs
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ONTBIJT 7:30 - 10:00/11:00
5TH BUFFET 
Keuze uit koffie en thee, ontbijtgranen, verschillende soorten brood, 
vleeswaren, zuivel, zoet beleg en sappen 

CROISSANT
Verse croissant uit de oven geserveerd met boter en Twisted jam

LUNCH 12:00-16:30
^ PITA FALAFEL
 Pitabrood met falafelballetjes, salade en cranberry compote

DEMI-BAGUETTE MET KROKETTEN ook vegetarisch verkrijgbaar
 Twee rundvlees of vegetarische kroketten op een stokbroodje

$ VEGA SHOARMA WRAP ook veganistisch verkrijgbaar
 Wrap met vegetarische shoarma en salade

CLUB SANDWICH ook vegetarisch verkrijgbaar
 Rijkgevulde sandwich met kip, ei, tomaat, sla, bacon en limoen mayonaise

HOTDOG XL
 Grote hotdog met zuurkool en cheddar kaas

TOSTI XL ook vegetarisch verkrijgbaar
 Ham-kaas tosti, keuze uit wit of bruin brood

$ BLAUWE KAAS SALADE 
 Salade met frisse appel, gekarameliseerde walnoten en blauwe kaas

$ THE 5TH SALADE
 Frisse salade met ei, feta, yoghurt dressing, geserveerd in een krokante wrap

^ VIETNAMESE NOODLE SALADE
 Noodle salade met een zachte pindasaus en gefrituurde loempia’s

SOEP VAN DE DAG  12:00 - 20:00
Vraag naar de soep van de dag!
Geserveerd met brood

^ MEZZE SCHOTEL 12:00-20:00
Voor 1 persoon
Voor 2 personen
Twee soorten hummus, tomaten tapenade, variatie aan verse rauwe groenten, 
olijven en noten, geserveerd met brood

$ vegetarisch
^ veganistisch

 

Laat het ons weten als je een allergie hebt
We helpen je graag met het maken van een keuze en informeren de kok
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