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starters

BROOD EN SMEER
Turks brood met za’atar geserveerd met kalamatahummus en gochujang-aioli

JERK CHICKENWINGS met Caribbean peppersauce 

CAULIFLOWERFRITTERS
gefrituurde balletjes van bloemkool, halloumi en komijn 
met tahinyoghurt

SOEP VAN GEROOSTERDE TOMATEN 
met basilicum en Turkse yoghurt

BRUSCHETTA CLASSICA met een salsa van tomaat en basilicum

SOEP VAN VANDAAG zie schoolbord

BRUSCHETTA VAN VANDAAG zie schoolbord

KAASPLANKJE MET DRIE SOORTEN KAAS 
met een glaasje port (+ € 3.20) of Pedro Ximenez sherry (+ € 4.90)

BARRAQUITO espresso met gecondenseerde melk, Varushka-likeur en melkschuim

toet        

€ 5

€ 7.50

€ 5

€ 7.50

€ 6.50

€ 7.50

€ 7

€ 5

€ 5.50

DAISY’S LEMONPIE 
met een crème van citroen 
en limoen, Italiaanse meringue, 
frambozen en bastogne

DADELCAKE 
met butterscotchsaus 
en een bolletje vanille-ijs 

ICE ICE BABY
1, 2 of 3 bolletjes ijs 
Keuze uit: vanille, bloedsinaasappel, 
chocolatechips en yoghurt-bosvruchten

BROWNIE
met Daim crunch 
en een bolletje vanille-ijs  

VEGETARISCH, VEGANISTISCH OF ALLERGIEËN? Vraag naar de mogelijkheden.

€ 6

€ 6 € 6

per bol
€ 2



PASTA DI STEVO
zie schoolbord

  VISJE VAN VANDAAG
 zie schoolbord

   hoofd

BIGBANGER BURGER 
van rundvlees met Caribbean mayo, pickled red onion, ketchup, 
tomaat, komkommer en kropsla, geserveerd met frieten en koolsla 
+ EXTRA NAAR KEUZE 
bacon, vintage cheddar, gorgonzola en/of spiegelei (meerprijs € 1 per item)

VEGABURGER HALLOUMI
halloumikaas met kalamatahummus, pickled red onion, feta-aioli,
geroosterde aubergine, tomaat en kropsla, geserveerd met frieten en koolsla
+ EXTRA NAAR KEUZE avocadomash en/of spiegelei (meerprijs € 1 per item)

€ 13.50

€ 13.50 € 17.50

€ 15.50

€ 17.50

€ 15

€ 18.50

€ 14.50

KIP HARISSA
gemarineerde kippendijen geserveerd met parelcouscous,  
geroosterde bloemkool, Turkse biber, granaatappelpitjes en yoghurt

BARBACOA 
Mexicaanse runderstoof met zwarte bonen en chipotle, 
geserveerd met tortilla’s, guacamole en zure room

CAULIFLOWER KORMA
Indiase korma met bloemkool, kikkererwten, wortel en kokos 
geserveerd met flatbread, yoghurt, feta en cashewnoten

BAVETTE 
steak bavette met citroenpesto, geroosterde gele wortel en pastinaak,
geserveerd met frieten met mayo

FREEKEH SALADE 
salade van freekeh met gedroogde pruimen, dadels, munt, koriander, 
cherrytomaatjes, feta, walnoten, pecannoten en een gemberdadeldressing
+ NAAR KEUZE halloumikaas of gamba’s 

VEGETARISCH, VEGANISTISCH OF ALLERGIEËN? Vraag naar de mogelijkheden.

€ 13.50



zout

koffie & thee

sapjes

fris & meer

 bier

wijn & port    

KOFFIE   € 2.10
ESPRESSO   € 2
CORTADO € 2.20
CAPPUCCINO € 2.40
KOFFIE VERKEERD  € 2.50
LATTE MACCHIATO € 2.70
FLAT WHITE  € 3
CHAI LATTE  € 3
met sojamelk  € 0.50
LOSSE THEE   € 2.20
MUNTTHEE € 2.50
GEMBERTHEE € 2.50
WARME CHOCO met slagroom € 2.70

FRITZ-KOLA / KOLA SUIKERVRIJ € 2.50
FRITZ-LIMO APPEL-KERS-VLIERBES   € 2.50
PROVIANT CITROEN  € 3.40
PROVIANT RABARBER € 3.40
FEVERTREE GINGERBEER  € 3
FEVERTREE TONIC   € 3
BUNDABERG PINK GRAPEFRUIT (37,5 cl) € 4.20
BUNDABERG BLOODORANGE (37,5 cl) € 4.20
HOMEMADE LEMONADE gember & citroen  € 3
HOMEMADE ICE TEA (no bubbles)  € 3 
CLUB-MATE  € 3.50
LIPTON ICE TEA  € 2.50
ORANGINA  € 3.20
GEROLSTEINER plat/prik water   €  2.20
TOVERLIMONADE  € 1.50
FRISTI / CHOCOMEL € 2.50
GLAS MELK /KARNEMELK  € 1.70

GINSALABIM (kan ook alcoholvrij)
Dutch courage gin, fevertree tonic, 
limoen en appel
WILLEM’S MULE - Willem’s wermoed, 
fevertree gingerbeer, angosturabitter 
en limoen
ASIAN PERSUASION - spicy bruine rum,
fevertree gingerbeer, gember en limoen

TORTILLACHIPS met guacamole  € 5.50 
FRIETEN met mayo        € 3

BITTERBALLEN van Oma Bob   € 6
RUCOLAKAASKROKETJES van Oma Bob   € 6.50
RENDANGKROKETJES van Oma Bob  € 6.50 
KAASSTENGELS van Oma Bob  € 6.50

MIX van Oma Bob  € 10.50

GEMEENTEPILS   € 0
WEIHENSTEPHANER PILS                  vanaf € 2.40
20 cl, 25 cl, 30 cl, 50 cl 
DIVERSE SPECIAALBIEREN 
VAN DE TAP EN OP FLES              zie schoolbord

GLAS HUISWIJN wit, rosé, rood  € 3.60
FLES HUISWIJN wit, rosé, rood  € 18
PORT  € 3.40
PROSECCO PICCOLO  € 6

in de mix € 7.50

VLEESCH & KAES   € 10
een bordje met twee soorten vlees 
en twee soorten kaas

NACHOS COMPLETOS   € 9
tortillachips met cheddarcheesesaus, 
pickled red onion, zwarte bonen, jalapeños
zure room, guacamole en sriracha 
(te bestellen tot 21.30 uur) 

VERSE JUS D’ORANGE     € 3 
APPELSAP TROEBEL  € 2.50
PERENSAP € 2.50
APPELCRANBERRYSAP € 2.50
BIG TOM SPICY TOMATENSAP € 3.50


