
 
 
 
 

 

 
 
  Burgers 

Dutch      € 15 
Runderburger met sla, tomaat, augurk,  
rode ui, cheddarkaas en mayonaise 
 
Smoked BBQ    € 15.5 
Runderburger met sla, tomaat, augurk,  
rode ui, cheddarkaas, crispy bacon en  
smokey barbecue saus 
 
Crispy chicken     € 15.5 
Kipburger met sla, rode ui, tomaat, 
crispy bacon, cheddarkaas en lichtpittige 
chilisaus 
 
Italian chicken     € 15.5 
Kipburger met sla, rode ui, zongedroogde 
tomaat, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 
 
Mediterranean veggie   € 15.5 
Burger op basis van groenten en tarwe,  
sla, gegrilde groenten en muhammara 
 
Burgers worden geserveerd met frites, een 
frisse salade en mayonaise.  
 
Go skinny  
Wissel je friet en broodje in voor een grote groene 
salade! (burger geserveerd op de salade) 

Plates 

Desserts 

Stoofpeertjesijs   € 6.5 
Stoofpeertjesijs, speculaaskruimels  
en slagroom 
 
Bananensplit    € 6.5 
Banaan, vanille-ijs, chocoladesaus 
en slagroom 
 
Kinderijsje     € 4 
Vanille-ijs, met slagroom en  
discospikkels 
 
 
 
 

Bijgerechten 

Maaltijdsalades 

 
Arrangementen 

 
Iets te vieren met vrienden, 

familie of collega’s? 
 

Vraag ons team naar de 
mogelijkheden! 

Gerechten kunnen sporen bevatten van pinda’s, 
noten, vis, ei, soja, melk, schaaldieren, 

weekdieren, glutenbevattende granen, selderij, 
mosterd, sesamzaad, sulfiet en lupine. 

 

Broodplankje     € 5.5 
100% natuurlijk brood met  
muhammara en aioli     
 
Puntzak friet    € 3.5 
met saus naar keuze 
 
Kleine salade    € 3.5 
Gemengde salade met rode ui,  
tomaat, komkommer en dressing 
 
 
 
 

Kipsaté  (200 gram)                      € 17.5 
Gemarineerde kipspies geserveerd 
met satésaus, seroendeng en kroepoek 
 
Saté van de haas (200 gram)  € 17.5 
Gemarineerde varkenshaasspies  
geserveerd met satésaus, seroendeng  
en kroepoek 
 
Zalmmoot (circa 220 gram)  € 19.5 
Op de huid gebakken zalmmoot  
geserveerd met mosterd-dillesaus 
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 
frites, een frisse salade en mayonaise. 
 
 
 

Geitenkaas salade           € 11 
Geitenkaaskroketjes, gemengde salade, 
zongedroogde tomaat, noten, rode ui,  
dressing en twee sneetjes bruinbrood met 
boter 
 
Carpaccio salade                        € 12 
Rundercarpaccio, gemengde salade, 
zongedroogde tomaat, rode ui, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitjes, dressing en twee 
sneetjes bruinbrood met boter 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

Sandwiches 

Club carpaccio    € 9.5 
Rundercarpaccio, gemengde salade,  
zongedroogde tomaat, truffelmayonaise,  
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes  
 
Club vegan     € 9 
Mediterrane gegrilde groenten,  
gemengde salade, muhammara en walnoten   
 
Kroketten met brood     € 8 
Twee Kwekkeboom kroketten op twee 
sneetjes bruinbrood met mosterd, boter  
en salade 
 
 
 
 

American Pancakes  

Zoetigheden 

Neem een kijkje in onze gebaksvitrine voor  
onze dagelijkse zoetigheden.  

 
 

 
 

Snacks & Borrelhapjes 

Kids 

Notenmix     € 2.5 
Broodplankje     € 5.5 
100% natuurlijk brood met  
muhammara en aioli     
Bitterballen     € 6 
8 stuks met mosterd    
Geitenkaaskroketjes   € 6 
6 stuks met chilisaus  
Vegetarische mini loempia’s   € 6 
6 stuks met chilisaus 
Crispy Chicken Hot Wings  € 7 
6 stuks met chilisaus  
Nacho’s     € 6 
Met gesmolten kaas, rucola, kruiden  
en chilisaus    
 
Puntzak friet    € 3.5 
Met saus naar keuze 
 

Patatjes     € 5 
Met kroket of frikandel, mayonaise 
en appelmoes 
 
Broodje lekkers     € 3.5 
Twee sneetjes bruinbrood met boter en 
hagelslag of pindakaas  
 
American pancakes      € 7 
Met poedersuiker en stroop 

Soep 

Elke vrijdag 

 
BURGERS & BEER 

Burgermenu met een speciaalbier  
naar keuze. 
€ 17.50 

STAY IN TOUCH 
 

Kaas        € 5 
Ham, kaas       € 5.5 
Pizza        € 5.5 
Ham, kaas, tomaat en pizzakruiden 
 

Mosterdsoep    € 5.5 
Mosterdsoep met twee sneetjes bruinbrood  
en boter  
 

Tosti’s 

Uitsmijters  

Kaas     € 7.5 
Ham     € 7.5 
Ham, kaas        € 8 
 
Uitsmijters worden geserveerd op twee 
sneetjes bruinbrood met salade. 
 

Original       € 7 
Ahornsiroop en boter 
 
Nutty banana       € 8  
Banaan, walnoten en ahornsiroop 
 
Apple pie       € 8 
Appel, kaneel, rozijnen en honing 
 
Met slagroom + € 0.60 

Vegetarisch 
Veganistisch  
Onze gerechten zijn ook te bestellen met  
glutenvrij brood 
 
 


