
WINTER 
KAART 22 23

BROODJES

Keuze uit maisbrood of waldkornbrood 
Alle broodjes zijn ook glutenvrij te verkrijgen (+1.5)

Hete kip  12.5
sla | komkommer | atjar | mango ananas-chutney

Buikspek  12.5
sla | komkommer | atjar | hoisinsaus   
 
Steak tartare met eierspread  12
sla | vadouvan mayonaise
optie: vegetarische steak tartare    + 1.5

Gerookte zalm  16
gerookte zalm uit de streek | sla | rivierkreeft | 
cocktailsaus | atjar

Geitenkaas met peer  11   
appelstroop | rucola | pecannoten

Kroketten (2 stuks) 10   
op wit of bruin brood
keuze uit: rundvlees of vegetarische kroketten | mosterd

Gestrand tosti  7       
op wit of bruin brood 
keuze uit: gegrilde ham/kaas, alleen kaas, of vegan kaas 
| mango-curry saus

SALADES & SOEP

Wisselende soep  7.5
geserveerd met brood

Poké bowl 16.5    
keuze uit: gefrituurde garnalen | crispy chicken of 
falafelballetjes

FRIET

Verse friet  4.5   
fritessaus

Duinsalon  10.5
friet | pekingeend-reepjes | witte kool |  sla | rode ui |  
zoetzure bietjes | hoisinsaus
optie vegan pulled mushroom | chipotle mayonaise     

BORREL & BITES OM TE DELEN

Flammkuchen  13.5
Kip
spek | crème fraîche | rode ui  

Zalm
crème fraîche | rode ui | bosui | rucola

Vegan bacon   
crème fraîche | rode ui | champignons

Pitabroodjes met dip   8.5    
hummus | aubergine | rucola | granaatappelpitjes

Nacho’s uit de oven   9.5   
chilisaus | crème fraîche | guacamole

Bitterballen (8 stuks)  10
mosterd

Oesterzwam bitterballen (8 stuks)  12.5      
vanuit de Oesterzwammerij | mosterd

Kaastengels (8 stuks)  10   
chilisaus

Crispy chicken (8 stuks)  10.5 
hoisinsaus

Vishapjes (8 stuks)  11
gefrituurde garnalen | krabkoekjes

Gemengde bittergarnituur (16 stuks)  16.5

KIDS 
(tot 12 jaar)

Mini Flammkuchen  7.5
Kip
spek | crème fraîche | rode ui

Zalm
crème fraîche | rode ui | bosui | rucola

Vegan bacon   
crème fraîche | rode ui | champignons

Zeppie meal kids box  8.5
keuze uit: kroket, frikandel of kaassoufflé    
friet | appelmoes | mayonaise of ketchup | ijsje | verrassing 

Een allergie? Vraag ons personeel om advies.

 Vegan

  Vegetarisch




