
Woensdag, donderdag 

& zondag open van 9:30 

tot 20:00u. Vrijdag & 

zaterdag open van 9:30 

tot 22:00u. 

De keuken is geopend 

tot 19:30u. De lunch is te 

bestellen tot 16:00u en 

vanaf 17:00u starten wij 

met de dinerkaart. 

Dieetwensen of 

allergieën? Geef het door 

bij je bestelling. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpaccio | 10.50 

Rucola, Parmezaan, zongedroogde tomaatjes, 

krokante tuinbonen en truffelmayonaise 

 

Avocado | 8.50   
Met vegan feta, frisse salade, rode ui en tomaatjes  

Met gepocheerd ei + 2.00 

 

Geitenkaas | 8.50 

Abrikozenjam, rucola, tomaatjes en een geroosterde 

notenmelange Met serranoham + 2.00 

 

 

Roomboter Appeltaart | 3.95 

Met slagroom + 0.50 

Brownie | 3.75 

Met slagroom + 0.50 

Churros | 7.25 

‘Spaanse donut’ in kaneelsuiker met chocoladesaus en 

vanille ijs  

3 bolletjes vanille- of karamelijs | 4.00 

Met slagroom + 0.50 

3 bolletjes sorbetijs | 4.50 

 

Eggs Benedict |14.75  
Getoast briochebrood, gerookte zalm, 2x 

gepocheerd ei, spinazie en Hollandaisesaus 

 

Broodje Kroket | 8.50 

2 kroketten van de Bourgondiër met mosterdmayo 

 

Uitsmijter | 7.50 
3 gebakken scharreleieren op 2 boterhammen 

Ham, kaas + 1.00 spek, avocado + 2.00 

 

Yoghurt | 6.75 

Boerenyoghurt met granola, vers fruit & siroop 

Soya yoghurt + 1.00 
 

 

 

 
Zoetigheden  

 

Patatje Rendang |15.75 
Friet met rendang, atjar, limoenmayonaise, gefrituurde 

uitjes, bosui en koriander 
 

Cheeseburger Royale |15.75  
Runderburger, little gem, tomaat, bacon, kaas, gebakken 

ei, rode uiencompote, piccalilly mayo en friet 

 
 

Frisse seizoenssalade | 9.50 of 12.75 

Ingelegde groenten, little gem, mesclun, tomaatjes, ei, 

crouton en een frisse dressing Gerookte Zalm  + 4.00 

Soep van de dag |7.50  

Geserveerd met brood en roomboter 

 

Wentelteefjes | 7.75 

Gebakken briochebrood, vers fruit, mascarpone en 

kaneelsuiker 

 

 

Pannenkoek | 6.50   
Kaas + 1.00    Spek + 2.00 

 

Mini Kids Burger | 7.50 

Mini briochebol, runderburger, sla, tomaat, 

tomatenketchup en friet met mayonaise 

 

Spaghetti Bolognese | 5.00 

Met Parmezaanse kaas 
 

Kids Tosti | 4.00 
Kaas of ham/kaas | Op wit of bruin brood 
 

Bammetjes | 3.50 

2 boterhammen | Op wit of bruin brood 

Belegkeuze: kaas, jam, pindakaas of hagelslag 

 

 

 

Lunch 

Stuk fruit | 1.50 

 

Groentensnack| 2.00 
Komkommer, tomaatjes of paprika  

 

Knijpfruitje | 1.75 

 

Paprika of naturel chips | 1.50 

 

Raketje | 1.80 

 

Perenijsje | 1.50 

 

 

 

Te  b es te l l e n  tot 1 6 : 0 0 u  

Ital iaanse bol  

Klein of groot 

K i d s g er ec hten   


