
Break Fast 8.50

1 vers afgebakken broodje 

1 croissant 

Ham of kaas 

Jam 

Boter 

Verse jus d’orange 

Koffie of thee 

Croissant met boter | jam | 

jus d’ orange 5.50

Yoghurt met fruit van het seizoen 

en biologische granola 5.75

Scrambled eggs | tomaat |

vloerbrood | boter 6.50

Tot 11.00 uur

Vegetarisch & vegan       
Veel van onze gerechten zijn 

vegetarisch,     maar met een 

kleine aanpassing kunnen ze ook 

veganistisch worden gemaakt. 

Vraag het onze medewerkers. 

Bread & more
Witte baguette rustiek of bio meergranen broodje | Tot 16.30 uur

7.50

8.25

9.50

9.00

8.50

Belegen kaas | vijgenchutney | little gem sla 

Baba ganousch | avocado | little gem sla | pistachenoten 

Gerookte zalm | limoen-dillecrème | kappertjes 

Vitello tonato | kalfsmuis | tonijn | kapper appeltjes | rucola 

Pulled Chicken | koolsalade | little gem sla

7.00

7.25

 8.75

8.25

Tasty hot dish

Flatbread | tomaat | mozzarella | pesto | groente chips

Flatbread | ham | kaas | tomaat | pesto | groente chips                         

Uitsmijter ham en / of kaas                                              

Rundvleeskroketten | vloerbrood | mosterd

5.25

11.50

10.00

4.50

Soup & Salads

Verse soep van de dag met vloerbrood en smeersels                 

Ceasar salad | gerookte kip | ei | little gem sla | 

parmezaanse kaas | croutons                      

Griekse salade | feta | komkommer | tomaat | olijven | 

rode ui | paprika | oregano en een kruidige dressing

Salades en soepen worden geserveerd met vers gebakken

vloerbrood

Extra portie friet 



Hoofdgerechten 
Tussen 12.00 - 19.00 uur

Varkenshaas | pepersaus | groente van het seizoen | frieten

Burger van de DDK | gefrituurde uien | cheddar | little gem sla | tomaat | augurk | mayonaise | bbq-saus

Beyond meat burger | vegan cheddar | little gem sla | gefrituurde uien | vegan mayo | ketchup                                

Kip saté | pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes 

Stoofvlees met friet

Pasta aglio e olio met vis van de dag of groenten van het seizoen | rucola | parmezaanse kaas    

Fancy a dessert? 

DDK: Dubbel Doel 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.

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

Tartufo roomijs | slagroom

Dessert van de chef

5.95

7.50         

Borrel bites

Nacho’s | guacamole | tomatensalsa | gegratineerde kaas 

Bread & spreads 

4 Bourgondische bitterballen | 4 oesterzwambitterballen

Zoutjes | nootjes | olijven

5.25

7.50         

8.50

4.25

DDK: Dubbel Doel Koe      
De consumptie van vlees wordt uitgedaagd op het vlak van gezondheid, milieu 

en dierenwelzijn. Een dubbeldoelkoe is een koe met een dubbele functie, de 

productie van melk én vlees. Dubbel zo duurzaam, dubbel zo lekker! 


