TAKE AWAY MENU
Gezellig dat je er bent! Bij onze take away bar in de serre kun je terecht voor
hete koffie, koude drankjes of wat lekkers te eten.
EARLY BIRD (tot 12 uur)
Soja yoghurt met granola en fruit 7,50
Croissant met boter en jam of kaas 3,50

Broodje met gesmolten kaas 6,-

LUNCH (van 12:00-16:30 uur)
Vegan Tom kha kai
Thaise kokos soep met paddenstoelen, taugé, chili
peper en koriander 8,50
Hamburger (bio) met sla, huisgemaakte burgersaus,
augurk & uienchutney 12,50 ~met friet 16,50
Bitterballen van de Vegetarische slager
6 stuks 6,95 I 12 stuks 13,50
Broodje met gesmolten kaas 6,-

Friet met mayo 4,50
Flammkuchen bio crème fraîche, bio spekjes
en rode ui 12,50
Flammkuchen tomatensaus, courgette, vegan
kaas, rode ui, zongedroogde tomaat en
pijnboompitjes 11,50
Maaltijdsalade parelcouscous met courgette,
doperwtjes, snijboontjes, rode ui, koriander,
munt, granaatappel & vegan feta 14,75

DINER (vanaf 17:00uur)
Flammkuchen bio crème fraîche, bio spekjes en
rode ui 12,50
Flammkuchen tomatensaus, courgette, vegan kaas,
rode ui, zongedroogde tomaat en pijnboompitjes 11,50
Bitterballen van de Vegetarische slager
6 stuks 6,95 I 12 stuks 13,50
Broodje Bio Hamburger van de houtskool grill
met mayonaise, sla, huisgemaakte burgersaus, augurk
& uienchutney 12,50 ~ met friet 16,50

Share Pakket van de houtskoolgrill
23,50 p.p. (per 2 personen te bestellen)
. Bio Chicken Wings en bio Spareribs
. Brood met aïoli
. Maiskolf met een crumble van popcorn & tortillachips
. Zoetzure komkommersalade
. Salade van parelcouscous met courgette, doperwtjes,
snijboontjes, rode ui, koriander, munt, granaatappel &
vegan feta
. Zoete aardappel uit de oven met granaatappelpitjes
en tahini dressing

Friet met mayo 4,50
Liever een vegetarische share pakket?
Dan vervangen we het vlees voor een Gado
gado bowl en pikante kip van de vegetarische
slager.

Het is hier niet toegestaan om zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen.
These tables are for the consumption of food & drinks purchased here only.

