Welkom!
Wat fijn dat we weer aan de slag
kunnen voor jullie!
Na deze lange en heftige periode zijn we
allemaal wel toe aan een stukje
ontspanning en een vleugje 'als vanouds'.
Wij doen ons best om dit jullie zo goed en
zo veilig mogelijk te kunnen bieden.
Hierdoor kunnen onze werkzaamheden iets
meer tijd in beslag nemen dan
'voorheen'. Hiervoor vragen we jullie
geduld en begrip.
Maar gelukkig kan er weer genoten worden
van het terras en het café dat zo'n rijke
geschiedenis heeft.
Van smokkelaarscafé tot kunsternaarshol; door
de jaren heen heeft deze plek veel gezichten
en verschillen gekend met immer één
overeenkomst; het zijn van een
ontmoetingsplek.
Dus praat met elkaar, lach met
elkaar, deel, eet, drink, dans en
zing (voorlopig nog even op
afstand), maar vooral...

geniet!

Warme dranken
En lekkers voor erbij

2.30
2.70
(3.20)2.20
2.70
2.90

Koffie
Cappuccino
(Dubbele) espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato

Verse muntthee
Verse gemberthee
Lavendelthee met tijm
Thee
English Breakfast
Earl Grey
Rooibos

3.20
3.20
3.50
Groen
Kamille
Jasmijn

Warme chocolademelk
Met gesmolten chocolade
druppels

Home made appelgebak
Slagroom

2.30

2.90

Vegan

2.70
0.50

Unsere Lebensmittel können Allergene und
Zusatzstoffe enthalten. Eine diebezügliche
schriftliche Information lieft für Sie bereit.
Unser Personal gibt gerne Auskunft.

Koude dranken
Alchoholvrij

2.30
2.30
2.30
2.30
2.80

Coca Cola / Zero
Fanta Orange
Cassis
Sprite
Iced Tea

2.30
2.30
2.30

Bitter Lemon
Tonic
Mineraalwater (bruisend)

2.30
2.30
3.00
2.30
2.30
2.30
1.00

4.00
3.50
3.50

Appelsap
Tomatensap
Verse sinaasappelsap
Apfelshorle
Fristi
Chocomel
Limonade

Pimento
Spicy ginger beer
Bosdrank
Bruisend water met
bosvruchten en munt
Fruitwater
(Bruisend) ijswater
met citroen, munt
en komkommer

Ontbijt
Brunch
Lunch

( )
De vlugge vogel
Twee pistoletjes - ham - kaas koffie of thee - appeltje for the road

6.00

( )
Break - not - fast
Drie harde broodjes - ham - kaas hardgekookt eitje - jam - appelsap koffie/cappuccino of thee

7.50

(
De Bourgondiër
Drie harde broodjes - ham - kaas hardgekookt eitje - tomaat komkommer - jam - verse j'us koffie/cappuccino of thee

)

10.00

Uitsmijter
( )
Spiegeleieren op brood met ham
en/of kaas
2 eieren / 3 eieren
6.50 / 7,50
(

)

Ook vegetarisch mogelijk

Unsere Lebensmittel können Allergene und
Zusatzstoffe enthalten. Eine diebezügliche
schriftliche Information lieft für Sie bereit.
Unser Personal gibt gerne Auskunft.

Trek
Soepen uit eigen keuken
Geserveerd met brood en vegan kruidencrème
Vegan

5.00
5.00

Tomatensoep

De klassieker geschikt voor alle diëten

Wisselsoep
Vraag ons naar de soep van vandaag

Tosti
Op bruin brood

(

)
4.00

Zoals het heurt

4.50

Kaas, tomaat en pesto

)

Uitsmijter
Twee spiegeleieren op bruin brood
met ham en/of kaas

Vega

(

Ham en/of kaas

2 eieren / 3 eieren
6.50 / 7,50
(

)

Ook vegetarisch mogelijk

Onze levensmiddelen kunnen allergenen en
toevoegingen bevatten. Wij hebben schriftelijke
informatie hierover voor U klaar liggen. Onze
medewerkers helpen U hier graag mee.

Trek
Broodje Croquette

( )
3.50

Een kroket op een afgebakken broodje
met bijpassende sauzen

(

Broodje gezond
Meergranenbol met ham, kaas, tomaat,
komkommer en een hardgekookt eitje

)

5.00
( )
2.50

Klein trekje
Pistolet met ham of kaas

Burgers
Worden geserveerd met groentefrietjes en
bijpassende sauzen

Merlijnburger
100% runderhamburger - sla - tomaat - ui augurk - tomatensalsa - kaas (+0,50)

12.00

Falafelburger
Kikkererwtenburger - sla tomaat - ui - augurk - gegrilde aubergine

Vegan

10.00

Spi-Sea-Burger
Zeeslaburger - (land)sla - spicy pickled
komkommers - tomaat home made wasabi veganaise

(

)

Vegan

12.00

Ook vegetarisch mogelijk

Unsere Lebensmittel können Allergene und
Zusatzstoffe enthalten. Eine diebezügliche
schriftliche Information lieft für Sie bereit.
Unser Personal gibt gerne Auskunft.

Pizza's
Met liefde gemaakt van eigen deeg.

Margherita
Vega

10.00

10.00

De klassieker met verse tomaat, mozzarella,
basilicum met een pestotwist eraan

Hakazie
Tomatensaus, ui, ham, kaas en spinazie

Duizend-en-één-pizza
Vegan

10.00

Tomatensaus, ui, hummus, gegrilde aubergine,
spinazie en cherrytomaatjes

Kaas, kaas, kaas

Vega

12.50

Kaas, kaas, kaas, kaas, kaas, kaas
kaas. tomatensaus en een beetje kaas
om het af te maken.

Zaligeit
Vega

15.00

Geitenkaas, pecannoten, vijgen,
honing, salie.

Onze levensmiddelen kunnen allergenen en
toevoegingen bevatten. Wij hebben schriftelijke
informatie hierover voor U klaar liggen. Onze
medewerkers helpen U hier graag mee.

Borrel
Bitterballen
Tien bitterballen met mayonaise en mosterd

Partysnacks
Tien gemengde snacks met diverse sausjes

5.50
5.50

Popeyebitterballen

Acht bitterballen met Hollandse
blauwaderkaas, bladspinazie en parmezaan

Vega

Groenteloempia's
Tien kleine loempia's met chilisaus

7.50

Vegan

5.50

Vegan

7.50

Coco Thai
Kruidige Thaise cocoscurry bitterballen
met jonge erwtjes en bieslook

Worstplankje
Verschillende gedroogde worsten met
grove mosterd

7.50

Kaasplankje
Diverse Hollandse kazen met dips en
zuursels

Vega

7.50

Nacho's
Warm uit de oven met gesmolten
kaas, tomatensalsa en bosui

Vega

6.50

Vegan

4.50

Brood met dip
Met hummus, tomatensalsa
en kruidendip

Notenmix

(

)

Vegan

3.00

Ook vegetarisch mogelijk

Unsere Lebensmittel können Allergene und
Zusatzstoffe enthalten. Eine diebezügliche
schriftliche Information lieft für Sie bereit.
Unser Personal gibt gerne Auskunft.

