
Lunch tot 16:00 uur

Brood € 6,50

met kruidenboter en tapenade

Gezond € 8,00

ham, kaas, sla, tomaat en ei

Filet american € 8,00

rode ui en ei

Tonijn € 8,00

sla, olijven en rode ui

Gerookte zalm € 9,50

kappertjes, olijven, zongedroogde tomaat en

truffelmayonaise

Carpaccio € 9,50

dungesneden ossenhaas, sla & truffelmayonaise

Adana Kebab € 9,50

met knoflook saus

Picatie € 9,50

gebakken varkenshaasreepjes in een pikante

romige champignonsaus

2 Kroketten € 9,50

met brood of friet

Hamburger (black angus beef) € 10,00

sla, uienringen, tomaat en saus

Vega burger € 10,00

uienring, tomaat, sla en saus

Falafel wrap € 9,50

sla, hummus, augurk en saus

Kipfilet wrap € 9,50

reepjes kipfilet, paprika, uien en samurai saus

Tosti
Ham en kaas € 6,00

Mozzarella tomaat en pesto € 6,50

Hawaii ham, kaas en ananas € 6,50

 Uitsmijter
Ham & kaas € 10,50

Ham, kaas & champignons € 11,50

Soep
Tomaten-crémesoep met brood € 6,50

Champignonsoep met brood € 6,50

Salade

Mozzarella € 11,50

rucola, zongedroogde tomaatjes en pesto dressing

Falafel € 12,00

sla mix en olijfolie dressing



Carpaccio € 12,00

dungesneden ossenhaas, parmezaanse kaas,

zongedroogde tomaatjes, rucola,

pijnboompitten en truffelmayonaise

Gerookte zalm € 12,00

parmezaanse kaas, olijven, rode ui en dressing

Tonijn € 12,00

vers huisgemaakt, komkommer, olijven,

zongedroogde tomaatjes, pesto en olijfolie dressing

Kipteriyaki € 12,00

Kipspiesjes met mix salade, taugé en notenmix

Saté
Ajam 3 spiesjes kipsaté € 12,00

Manis 3 spiesjes varkenssaté € 12,00

Kambing 3 spiesjes lamssaté € 14,50

Mix 3 spiesjes van kip, lam en varken € 14,50

Steaks Specialiteit van de grill

Steaks Spare-ribs zoet of pig gemarineerd € 19,00

Biefstuk € 19,50

met huisgemaakte vleesjus

Ossenhaaspuntjes € 22,00

geserveerd met vleessaus

Samy’s schotel € 18,50

3 kippendij van de grill

Zalmfilet € 19,00

op de grill gebakken, geserveerd met vissaus

Alle steakgerechten worden geserveerd met frietjes


