
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpaccio | 10.50 

Pistoletje met carpaccio, rucola, Parmezaan, 

zongedroogde tomaatjes, krokante tuinbonen en 

truffelmayonaise 

 

Avocado | 9.50   

Pistoletje met avocado, vegan feta, frisse salade, 

rode ui en tomaatjes. Met gepocheerd ei + 2.00 

 

Bahn-mi | 10.50 

Pistoletje gevuld met oosters gemarineerde gegrilde 

kippendij, zoet zure rettich, wortel, koriander, rode 

peper en met een frisse salade  

 

Rendang | 10.50 

Pistoletje met rendang, atjar, limoenmayonaise, 

gefrituurde uitjes, bosui en koriander 

 

Roomboter Appeltaart | 4.25 

Met slagroom + 0.50 

Brownie | 4.75 

Met slagroom + 0.50 

Chovali Bonbons | 8.00 4 handgemaakte bonbons - 

Hazelnoot praliné, Limoncello, Banaan/gezouten pinda, 

Stroopwafel caramel & cookie 

IJs per bol | 2.00 

Vanille / Karamel Pecan / Mango sorbet 

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 of kaas + 1.00 spek of avocado + 2.00 

 

Wentelteefjes | 8.75 

Gebakken briochebrood, vers fruit, mascarpone en 

kaneelsuiker 

 

 

 

Zoetigheden  

 

Patatje Rendang |16.75 

Friet met rendang, atjar, limoenmayonaise, gefrituurde 

uitjes, bosui en koriander 

 

Poké Bowl | 12.50 

Sushirijst, avocado, rode kool, wakame, edamame, 

komkommer, wortel, furikake en sesammayonaise 

Keuze uit: zalm of gefrituurde garnaal 

 

Gado Gado salade|  12.50 

Lontong, gestoomde groenten, komkommer, gekookt 

ei, kroepoek, tofu en pindasaus. Dit is een koud gerecht 

 

Soep van de dag |8.50  

Geserveerd met brood en roomboter 

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

P istoletje  

Pulled Chicken | 12.50 

Gestoomd broodje met kip, zoetzure groenten,  

little gem en hoisin 

 

Ebi Tempura | 12.50 

Gestoomd broodje met krokant gefrituurde garnaal, 

zoetzure groenten, little gem en limoenmayo 

 

Vegan Pulled Jackfruit | 12.50 

Gestoomd broodje met pulled jackfruit, zoetzure 

groenten, little gem en hoisin 

 

Allergieën? Laat het ons weten. 

BAO Buns 2  s tu k s  

Het kaartje met kidsgerechten ligt op tafel :) 

0) 


