
Vraag naar onze dagsoep   4

Tonijnsalade     6,50 
Met appel & tomaatMet appel & tomaat

Parmaham     7
Met pestomayo, rucola & mozzarellaMet pestomayo, rucola & mozzarella

Thaise kipsalade    7
Met gember, koriander, kokos, Met gember, koriander, kokos, 
courgette & limoencourgette & limoen

Carpaccio     7,50 
Met pestomayo rucola, Met pestomayo rucola, 
zontomaatjes & oude kaaszontomaatjes & oude kaas

Clubsandwich     8,50
3 plakken brood met kaas, ei, been-3 plakken brood met kaas, ei, been-
ham, spek & tomaat + chipsham, spek & tomaat + chips

Club Italiano     8,50
3 Plakken brood met pestomayo, kaas, 3 Plakken brood met pestomayo, kaas, 
ei, tomaat, mozzarella, pijnboompitjes ei, tomaat, mozzarella, pijnboompitjes 
en basilicum + chipsen basilicum + chips

Oude of jonge kaas    6,50 
Met honing-mosterd-tijmsaus, Met honing-mosterd-tijmsaus, 
ei & komkommerei & komkommer

Tosti kaas     4,50
oude of jonge kaasoude of jonge kaas

Tosti beenham/kaas    5
Tosti verse geitenkaas & spek   6
Met honingMet honing

Tosti hete kip     6
Met kaas, courgette & Met kaas, courgette & 
gekarameliseerde uigekarameliseerde ui

BROODSOORTEN
• Ciabatta wit of bruin
• Zuurdesem wit of bruin
• Spelt  bol 
• Italiaanse bol

Taartpunt     3,50
Dagelijks wisselend taart assortimentDagelijks wisselend taart assortiment

Citroen boterkoek    2,50
Brownie     2,50

Filet Americain     7
Met ei, zilveruitjes & aioliMet ei, zilveruitjes & aioli

Ossenworst     7
Met rucola, lente ui, honing-mosterd-Met rucola, lente ui, honing-mosterd-
tijmsaus en zonnebloempitjes tijmsaus en zonnebloempitjes 

Caprese     6,50 
Met pestomayo, tomaat, mozzarella, Met pestomayo, tomaat, mozzarella, 
pijnboompitjes & basillicumpijnboompitjes & basillicum

Gegrilde groenten    6,50
Paprika, courgette, aubergine met Paprika, courgette, aubergine met 
tomatenspread & fetatomatenspread & feta

C&P’tje      11,50
Kopje soep, broodje tonijnsalade, Kopje soep, broodje tonijnsalade, 
broodje caprese en een halve browniebroodje caprese en een halve brownie

Lunch special     
vraag naar onze lunch specialvraag naar onze lunch special

BAKSELS

BROOD

ZUURDESEM TOSTI ’S   (WIT OF BRUIN)

S O E P

VERSE SAPPEN 
Verse sinaasappel sap    3,50 
Wortel, gember, mandarijn,   gember, mandarijn,           5
en sinaasappelen sinaasappel
Mango, meloen, munt, yoghurt     meloen, munt, yoghurt     5
en sinaasappelen sinaasappel
Zwarte bes, aardbei, kers,       5
en appelsapen appelsap

l u n c h k a a r t


