
Small Bites
Wrap Carpaccio € 6,95
Met huisgemaakte eiersalade, sla, 
komkommer, tomaat en geroosterde 
tuinbonen.

Healthy! Veggie Wrap € 6,95
Een rode bieten tortilla met huisgemaakte 
pestomayonaise, Edamame boontjes, 
basilicum, citroenzest, sla, komkommer en 
tomaat.  

Toast Zalm € 6,95
Met guacamole, een gekookt ei, citroen, 
komkommer en tomaat.

Toast Guacamole € 5,95
Met oude kaas, komkommer, tomaat en 
balsamicodressing. 

Saucijzenbroodje € 3,25
Warm uit de oven, 100% rundvlees.

Vegan?
De Veggie Wrap en het flatbread kan ook 
vegan voor je gemaakt worden.
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Flat Favorites
Tropical Quesadilla € 7,95
Een tortilla uit de oven met brie, mango, basilicum en cranberries.
Geserveerd met een rauwkostsalade.

Flatbread Brie € 7,95
Warm uit de oven met appel, granaatappelpitjes, rucola, komkommer, 
tomaat en balsamicodressing.

Healthy! Flatbread Zalm € 8,25
Met guacamole, mango, granaatappelpitjes, rucola, komkommer 
en tomaat. 

Salads 

Caesar Salad € 10,95
Met Romeinse sla, geroosterde kipfilet, ovengebakken Coburger  
ham, tomaat, komkommer, een gekookt ei, oude kaas, croutons  
en Caesardressing.

Burrata Salade € 10,95
Een romige mozzarella met sla, mango, tomaat, komkommer, 
granaatappelpitjes, sinaasappelbloemen en balsamicodressing.  

Maandspecial! Chef’s Choice v.a. € 6,50
Elke maand hebben we een special of benoemt de chef zijn favoriet. 
Kijk voor onze maandspecials op het aparte kaartje. 

Clubs
Al onze clubs worden geserveerd met tortillachips en 
pestomayonaise.

Club Sandwich € 9,95
Met geroosterde kipfilet, ovengebakken Coburger ham, 
huisgemaakte eiersalade, sla, komkommer en tomaat. 

Club Carpaccio € 9,95
Met oude kaas, huisgemaakte pestomayonaise, sla, 
komkommer, tomaat en geroosterde tuinbonen. 

Club Tonijnsalade € 9,95
Met een gekookt ei, huisgemaakte paprikaspread, sla, 
komkommer, tomaat en geroosterde tuinbonen. 

Melts
Al onze melts worden geserveerd met een rauwkostsalade.

Mexican Melt € 8,25
Warm uit de oven met geroosterde kipfilet, cheddar, jalapeños, 
tomaat en guacamole. 

Tuna Melt € 8,25
Warm uit de oven met tonijnsalade, tomatentapenade en oude kaas.  

Pulled Pork Melt € 8,25
Warm uit de oven met huisgemaakte paprikaspread en oude kaas. 

Kleine trek? Kijk op de linkerpagina voor onze small bites!

lunch Small Bites(linkerpagina)

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.


