SAP & ZO

VEGA & VEGAN

HOOFDGERECHTEN

Iced Coffee Regular 5.75
slagroom | karamel saus

Kipspiesjes 20
pindasaus | zoet zuur | sambal boontjes | gefrituurd rijstvel |keuze uit gele rijst of duinfriet

Iced Coffee Special 6.25
softijs | karamel saus | karamel chunks |
slagroom

Black Angus burger 18.25
uien nest | sla | gepekelde rode ui | tomaat | cheddar | bacon |burgersaus | salsa | friet

Vegetable smoothie 6.5
paprika | tomaat | wortel | pastinaak |
rode biet
Mango smoothie 6.5
keuze uit banaan of framboos

KIDS

Asian ribs 21
soy ginger marinade | zoet zuur | maïskolf | harissa mayonaise | duinfriet

Zeppie meal kids box 7.5
keuze uit frikandel, kroket of kaassouffle
| friet | appelmoes | ketchup | soft ijsje |
verrassing

Ierse ribeye 25
wisselende garnituren | duinboter | duinfriet
Vispannetje 18.5
diverse soorten vis | witte wijn saus | brood

Pizza margherita 5.5
extra salami of champignons 1

BOWLS

Poffertjes 5.5

Poké Bowl 16.5
keuze uit vegan tonijn | gerookte zalm |
gerookte kip

PIZZA’S
Margherita 10
					
Buffelina
14
buffel mozzarella |
zongedroogde tomaatjes

VOOR & BIJ DE BORREL

Breekbrood & dips

Rundvlees bitterballen 9
mosterdsaus 8 stuks
Oesterzwam bitterballen
mosterdsaus 8 stuks

10
9.5

Crunchy cauliflower
teriyaki marinade 6 stuks

Pepperoni 13.5
					
Tonno 12
rode ui

Nacho’s
8.5
jalapeño | gesmolten kaas | sausjes

13.5

Pizza’s komen uit een aparte keuken
en worden niet gelijk met de overige
gerechten geserveerd

Asian ribs 11
soy ginger marinade | maïskolf | friet

Alle borrelhapjes kunnen lekker gedeeld worden

Quattro formaggi
13
gorgonzola | taleggio | nababbo

Oesterzwam
knoflook

Beetrootburger
18.5
duinmayo | sla | vegan cheddar | vegan
bacon | tomaat | friet

8.75

Gemengde bittergarnituur 16.5
16 stuks
Old Amsterdam kaastengels
chilisaus 8 stuks
Vishapjes 10.5
krabkoekjes | tempura garnalen

10

VOOR ERBIJ
Verse frieten 3.5
Groene salade 5.5
Groent 6.5

Vegan
Vegetarisch
Pittig
Een allergie? Meld dit gerust bij ons!

