
CARPACCIO 
Focaccia, parmezaase kaas, rucola,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat en
lemon pepper mayonaise

HUISGEROOKTE ZALM
Bagel, rucola, pickled onion en tzatziki

CLUB SANDWICH
Tramezzini brood, gerookte kipfilet, bacon,
rucola en pickled onion
 
HUISGEMAAKTE HUMMUS (v)
Bagel, chutney, komkommer en rucola

KROKETTEN (v)
Rustiek wit of bruin brood, twee rundvlees
of vega kroketten en frisse kool salade

UITSMIJTER (v)
Rustiek wit of bruin brood en de keuze uit
ham, kaas of bacon

BROODJES

diner

Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd.Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier graag rekening mee.Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier graag rekening mee.

LUNCH

SOEP

SOEP SPECIAL
Vraag een medewerker

SPECIALS

SMASH BURGER
Brioche bun, 100% rundvlees burger, cheddar,
pickled onion en geserveerd met loaded fries

POKE BOWL
Zalm, sushi rijst, avocado, komkommer,
edamame bonen, rode kool en wasabi
mayonaise 
 
POKE BOWL (v)
Sushi rijst, crispy bloemkool, avocado,
komkommer, edamame bonen, rode kool
en kurkuma mayonaise

TACO 3 WAY
Huisgerookte zalm, rund en kip met
barbecuesaus

12,50

 

10,50 

10,50

 9,50
 

9,50

9,50

5,00

SALADES

HUISGEROOKTE ZALM
Mesclun salade en kurkuma mayonaise

CRISPY CHICKEN
Mesclun salade, crispy kippendij, komkommer
en spicy mayonaise

FETA (v)
Rucola, rode biet, doperwten, olijven en pesto

Onze salades worden geserveerd met
rustiek brood en huisgemaakte kruidenboter

Onze soepen worden geserveerd met brood

12,75

12,75

12,75

17,50

 
14,50 

14,50

12,50

BORRELHAPJES

BROODPLANKJE (v)
Diverse smeersels

KAAS-UI STOKBROOD (v)
Diverse smeersels 
 
BITTERBALLEN
Acht stuks met mosterd 

OLD AMSTERDAM KAASSTENGELS (v)
Acht stuks met chilisaus

BITTERGARNITUUR 
Twaalf stuks met diverse sauzen

NACHO’S (v)
Tomaat, rode ui, jalapeño, guacamole, kaas
en zure room

NACHO’S XL
Pulled chicken, tomaat, rode ui, jalapeño,
guacamole, kaas en zure room

PIERS SNACKPLATEAU
4 bitterballen, 4 kaasstengels, 
4 vlammetjes en 4 mini frikandellen

5,50

6,75

6,50

6,50

9,00

8,00

10,00

13,50


