
Warm 
Flatbread met tomaat en mozzarella € 5,50

Flatbread ham, kaas en tomaat  € 5,00

Uitsmijter ham en/of kaas € 6,50

Broodje kroket met mosterd € 3,50

Hoofdgerechten 
Brioche bol, Black Angus burger, salade en friet € 10,95

Brioche bol, vega burger, salade en friet € 9,95

Stoofpotje uit de wereldkeuken (wisselend van het seizoen) € 9,95

Huisgemaakte Fish & Chips, salade en friet € 8,95

Daily special (vraag ernaar bij een onze medewerkers) € 9,95

De DubbelDoel koe: 
Een deel van de Hollandse melkkoeien 

is na haar carrière als melkkoe erg 

geschikt om nog te zorgen voor 

een mooi stukje kwaliteitsrundvlees. 

Daarmee dienen deze koeien een 

dubbel doel, namelijk de productie van 

melk en van een goed stukje vlees. 

Hier komt de term Dubbel Doel Koe 

vandaan.

Lunch stokbrood wit |  bruin

Ham en/of kaas €  3,95

Eiersalade €  3,95

Tonijnsalade €  4,95 

Brie €  4,95

Kipfilet €  3,95 Soup & Salad
Soep van de dag  € 4,50

Salade van de chef   € 8,95

Salades en soepen worden standaard geserveerd met brood.
Extra portie frites € 2,50

Vega en vegan: Veel van onze gerechten zijn vegetarisch, maar met een kleine aanpassing 
kunnen ze ook veganistisch worden gemaakt. Vraag ernaar bij een van onze medewerkers.

Bites voor bij de borrel
Bread & spreads € 4,50

Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks) € 5,50

Schaaltje met zoute koekjes en nootjes € 2,50

Portie kaasblokjes € 3,50



Coffee & Tea 
Lungo  € 2,75 
Espresso  € 2,75 
Thee  € 2,75 
Doppio  € 3,50 
Cappuccino  € 2,75 
Latte macchiato  € 3,00 
Coffee to go  € 2,75   
 

Juice & more 
Melk / karnemelk  € 2,50 
Flesje frisdrank 200 ml  € 2,75 
Flesje Fuse Tea 200 ml  € 3,00 
Biologische appelsap / perensap  € 3,00    
 
Beer & Booze 
Flesje Bavaria 0,33   € 3,25 
Bavaria 0.0% Original  € 3,25 
Bavaria 0.0% I.P.A.  € 3,25 
Radler 0.0% of 2.0% lemon  € 3,25 
La Chouffe  € 4,75 
La Trappe dubbel / tripple / witte trappist 
(seizoensgebonden)  € 4,75 
 
Buitenlands gedistilleerd, vanaf  € 3,75 

Wine  
Biologische huiswijnen uit de World Series van Ilja Gort
La Tulipe, Sauvignon Blanc biologisch, per glas  € 4,00 
La Tulipe Sauvignon Blanc biologisch, per fles  € 20,00 
 

Rosé 
La Tulipe rosé, biologisch, per glas  € 4,00 
La Tulipe rosé, biologisch per fles  € 20,00 
 

Rood 
La Tulipe Cabernet Sauvignon, biologisch, per glas  € 4,00 
La Tulipe Cabernet Sauvignon, biologisch, per fles  € 20,00 

DRANKENKAART


