
Dinerkaart
*** Voor de borrel ***

Nootjes 3,50
Olijven 4,50
Kaasblokjes met mosterd 5,50

Gefrituurde spruitjes 7,50 Vegan mini loempia’s 9,50
handjevol met limoenmayonaise 8 stuks met chilisaus

Falafel balletjes 9,50 Kaasstengels 9,50
8 stuks met limoenmayonaise 8 stuks met chilisaus

Bittergarnituur 14,25 Oesterzwam bitterballen 9,50
12 stuks 8 stuks met dijon mayonaise

Nacho’s uit de oven 11,50
(optioneel met pulled chicken +1,00)
kaas, rode ui, guacamole & jalapenos

Borrelplank 13,50
droge worst, kaasblokjes, nootjes, olijven,
zuur, brood & dips

Vegan borrelplank 13,50
linzen falafel balletjes met dips, gefrituurde spruitjes,
groente spaghetti, gegrilde avocado & flat bread

*** Om mee te beginnen ***

Soep van de dag 6,00 Brood met huisgemaakte dips 6,50
met brood & dip

*** Loaded Fries ***

Loaded fries Cajun 9,50 Loaded fries Pulled chicken 11,00
verse frites, smashed linzenburger, verse frites, kaas, pulled chicken,
sriracha-mayonaise & limoen-mayonaise sriracha-mayonaise & limoen-mayonaise

Loaded fries Vegan rendang 9,50
verse frites, vegan rendang,
sriracha-mayonaise & limoen-mayonaise

Heeft u vragen over onze dinerkaart? Of heeft u allergieën, laat het ons weten!



*** Hoofdgerechten ***

Dinner bowl 15,00
(optioneel met pulled chicken +1,00)
sushirijst, avocado, mais, tofu, mango, edamame, wortel, komkommer,
wakame & sriracha-mayonaise

Vegan Rendang 16,50
pulled jackfruit, jasmijn rijst, cassave & sajoer boontjes

Salade Pasta pesto 14,50
pasta, groente spaghetti, rucola, pesto dressing, mozzarella & brood

Vegan sate 16,50
tempeh, pindasaus, cassave, frites & truffelmayonaise

Linzenburger 16,00
yoghurt dip, romaine sla, tomaat, coleslaw, komkommer, frites & truffelmayonaise

Kipburger 16,50
kaas, tomaat, romaine sla, coleslaw, limoen-mayonaise, frites & truffelmayonaise

Hamburger 17,50
kaas, tomaat, bacon, romaine sla, coleslaw, huisgemaakte relish,
frites & truffelmayonaise

Wisselend hoofdgerecht va. 14,50

*** On the side ***

Portie frites 5,00 Gegrilde avocado 3,50 Kleine salade 5,00

*** Voor de kids ***

Kroket met frites 7,50 Kids pasta 7,50
oesterzwam kroket met frites kleine pasta voor kids

Kids bowl 9,00
sushirijst, avocado, mais, mango, edamame, wortel, komkommer & mayonaise

*** Dessert ***

Huisgemaakt lekkers va. 3,75 Warmoes bounty & koffie 9,50
bewonder onze taarten bij de bar! met een likeurtje & koffie naar keuze

Huisgemaakte cheesecake 7,00
met vruchtencoulis

Heeft u vragen over onze dinerkaart? Of heeft u allergieën, laat het ons weten!


