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ZEEBAARS 19,5
Op de huid gebakken zeebaars met een 
frisse tomatensaus

SPARE RIBS 19
Langzaam gegaarde ribs, geserveerd met 
coleslaw, knoflook- en bbq-saus

KIP SATAY 17
Gemarineerde kippendijen in sataysaus 
met atjar. Afgemaakt met gebakken ui en 
kroepoek

STEAK 19
Naar wens gegrilde steak met kruidige 
chimmichurie

SURF ‘N TURF 22
Naar wens gegrilde steak met gamba`s, 
citroen en kruidenboter

NAGERECHTEN

IJSCOUPE 7
Drie verschillende smaken ijs met noten, 
fruitsiroop en vers fruit

BROWNIE 7,5
Met pistache, aardbei en 
frambozensorbet 

CHEESECAKE 7
Een mooie New York style cheesecake 
met rood fruit en witte chocolade ijs 

PANNACOTTA 7,5
Met koffiesmaak, koekkruim en 
karamelroomijs

VANILLE CRÈME BRÛLÉE 7,5
Met bosvruchtensorbet



BORREL

BROODJES MET TAPENADE EN AIOLI 6
Verschillende broodjes van de 
Stadsbakker met tapenade en aioli

PITA 6
Plankje met pita broodjes, feta, spinazie 
en walnoten

NACHOS 8,5
Met gesmolten kaas, salsa, guacamole en 
crème fraîche

MINI LOEMPIA ’S 5,5
8 kleine loempia’s met chilisaus

VLAMMETJES 7
8 vlammetjes met chilisaus

BITTERBALLEN (ook vegetarisch) 0,9 P.S.
Geserveerd met mosterd 
(minimaal 4 stuks)

BITTERGARNITUUR (ook vegetarisch)
Kleine portie 10 stuks 6,5
Grote portie 20 stuks 10

PORTIE OLIJVEN 3,2
Gemarineerde groene en zwarte olijven

SHARING PLATTER 16
(ook vegetarisch)
Een selectie van warme en koude snacks

XL PLATTER (OOK VEGETARISCH) 22
Een ruime selectie van warme en koude 
snacks

BROODJES

BRUNCHPLATTER 16
Een mooi gevulde plank met brownies, 
broodjes, American pancakes en 
verschillende soorten beleg

CARPACCIO 9.5
Met een frisse kruidenpesto, parmezaan 
en rucola

KROKETTEN  8.5
2 vlees- of vegetarische kroketten. 
Geserveerd met boter en mosterd

STEAK SANDWICH 9,5
Een ciabatta met dun gesneden biefstuk, 
gebakken ui, paprika en gesmolten 
cheddar

GEGRILDE KIP 9,5
Een ciabatta met gegrilde kip, avocado 
en jalapeño mayonaise

GEROOKTE ZALM 9,7
Met gezuurde ui, komkommer, granny 
smith en een mierikswortel crème fraîche 

PULLED JACKFRUIT  9,5
Met appel en coleslaw

BLAUWE KAAS 9,5
Met sla, peer,  ui, balsamico en een 
frambozen compote

EGGS BENEDICT (te bestellen tot 17:00) 11
Broodje met 2 gepocheerde eieren, 
hollandaise saus, spinazie en bacon of 
zalm

TOSTI’S
 

Alle tosti’s worden geserveerd met friet en 
mayonaise

HAM, KAAS, UI  7
en ingelegd mosterdzaad

BRIE EN APPELCHUTNEY 7,5

PULLED JACKFRUIT EN VEGAN KAAS  8,5

BURGERS

RUND 13
Een runderburger met sla, augurk, tomaat, 
rode ui, cheddar en bacon

KIP 13
Burger van pittige kip, coleslaw en een 
komkommer relish

PASTINAAK 11
Een burger gemaakt van pastinaak en 
wortel, met appelchutney en salade

SALADES

Alle salades worden geserveerd met 
brood en aioli of tapenade

KIP EN PADDENSTOEL 13
Salade van gegrilde kip, gebakken 
paddenstoelen, avocado en een 
lichtpittige dressing

GEPOFTE BIET 11
Een vegan salade met verschillende 
soorten gepofte biet, appel en 
bijpassende groenten

BLAUWE KAAS 13
Een gemengde salade met blauwe kaas, 
rood fruit, notenmix en balsamico

VOORGERECHTEN

LENTE UI SOEP 6,5
Romige soep met frisse groenten. 
Geserveerd met brood

BIETENTARTAAR 6,5
Met kruidenpesto, appel en een 
appelsaus

GEMARINEERDE GAMBA’S 10
In tomatensaus en knoflook gemarineerde 
gambas. Geserveerd met brood

CARPACCIO 9
Met een frisse groene pesto, kappertjes, 
parmezaanse kaas en rucola

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
friet, bijpassende groenten en een salade

CAMEMBERT 18
In de oven verwarmde camembert 
geserveerd met appelchutney, groenten 
en broodjes

GEPOFTE ZOETE AARDAPPEL 14
Geserveerd met rode paprika, 
kidneybonen, rode ui, koriander en zure 
room

JACKFRUIT CURRY 16
Een kruidige vegan curry met 
verschillende groenten en naanbrood


