
3,30
3,80
7,25
4,95

Warme Chocolademelk     

Warme chocolademelk   
Warme chocolademelk met slagroom   
Warme chocolademelk, rum en slagroom   
Warme chocolade-havermelk met biologische vegan choco-druppels

2,70
3,50
3,75
3,95

Thee     

Keuze uit 24 soorten   
Verse munt- of gemberthee   
Verse gemberthee met sinaasappel of verse munt met gember   
Chai Latte

4,40
0,50
4,75
5,50
4,25
4,75
6,50

4,75
4,75

Lekker bij de koffie of thee   

Zoet   
Appeltaart met lekker veel frisse appel   
met een toef slagroom   
Tsjechische Walnoten honingtaart met een toef slagroom   
Slagroomsoes met chocoladesaus, advocaat en boerenjongens   
Bananenbrood van Sue   
Willie worteltaartje van Rose & Vanilla   
Apfelstrudel met vanillesaus en toefje slagroom

Hartig   
Smitjes Smuk, ons beroemde saucijzenbroodje   
Seitan saucijzenbroodje   

Wist u dat de Smitjes Smuk met veel liefde wordt gemaakt en 
alléén hier te verkrijgen is?

2,70
3,80
2,90
3,95
0,75
1,25

Lekker bakkie?      

Koffie, espresso   
Dubbele espresso   
Koffie verkeerd, Cappuccino   
Flat White, Latte Macchiato   
*havermelk   
*extra shot espresso

Wist je dat onze koffieboon een heerlijke mokka afdronk heeft en onze espressoboon
een chocoladeafdronk. Onze koffie/espressobonen worden iedere week vers voor ons gebrand.

Lunchkaart - tot 17:00

= Vegetarisch               = Veganistisch             = Glutenvrij



Lunchkaart - tot 17:00

15,95

15,95

15,95

Maaltijdsalades     

Gerookte Zalm   
sla, zongedroogde tomaat, ei, frisse appel, tomaat, zwarte sesamzaadjes,      
koffiemayo, komkommer en geroosterde tuinboontjes   
Lauwwarme Kippendij   
sla, komkommer, tomaat, ei, balsamico dressing, taugé, zongedroogde tomaat   
Virginia Seitan Steak   
sla, vegan truffel mayo, mesclunsla, zongedroogd tomaat, tomaat en    
komkommer      

Tip voor erbij! Puntzak verse friet €3,75

12,95

10,95

Warm belegde Flat bread     

Burrata; ons toppertje!   
gegrilde groente, uien chutney van Potverdorie, gerookte amandelen   
Balkenbrij - dat lusten wij   
kastanje champignons, ui en appelstroop

10,95

12,95

9,50

12,95

12,50

12,50

Koud belegde Flat bread      

Carpaccio Pijnboompitje   
rode ui, Amsterdamse uitjes, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, rucola,    
pijnboompitjes   
Gerookte Zalm aan de koffie   
frisse appel, mesclunsla, koffiemayo, cress, kerstomaat, zongedroogd tomaatje   
geroosterde tuinboontjes      
Koude kip op stap met stoofpeer          
over walnoten grint pad met regenbuitje van espressokaas en appelstroop   
Carpaccio van de niet koe     
rode ui, Amsterdamse ui, kaas van de plant, truffelmayo, rucola,   
pijnboompitjes   
Artisjok sjokt door Pompoenhummus   
feta, mesclunsla, geroosterde melange van pitjes              
Lauwwarme Pizza Carpaccio van de koe   
lekker met pesto, kaas en pijnboompitjes   

6,50
6,95

Verwarmende Soepen met soepstengel      

Gegrilde paprika tomatensoep met een vleugje pestoroom   
Wisselende soep - onze collega informeert u graag.

Tip voor erbij! Oerbrood met zwarte knoflookboter, olijfolie en Fleur de Sel € 6,95



Lunchkaart - tot 17:00

9,95
9,25

Verse Friet of met Brood     

2 Frikadellen met brood en mosterd of met verse friet en mayo   
2 Kroketten met brood en mosterd of met verse friet en mayo   
Keuze uit groente kroket of rundvlees kroket   
Keuze uit wit- of bruin brood

9,95

12,95

12,95

Scharrel Eitje erbij?      

Uitsmijter   
keuze uit: Ham, kaas of ham en kaas   
Uitsmijter Maarten   
gebakken spekjes, kastanje champignons en ui   
Uitsmijter gerookte zalm   

Keuze uit wit- of bruin brood

18,95

18,95

18,95

Grotere trek in...      

Vegan Burger Pepper Steak    
met gegrilde groente, home made tomaten-chili-jam, cheddar cheeze,    
uienbeignets en een augurk on the top!    
Geserveerd met verse friet en vegan Smecksaus       
Cannenburger   
rundvleesburger met spek, ui, champignons, Pulled Pork uit onze eigen       
Smoker, homemade tomaten-chili jam, ui beignets en cheddarkaas en       
koolsalade. Geserveerd met verse frietjes en mayo   
Saté van kippendij   
saté saus, atjar, seroendeng en verse friet met kloddertje mayo

8,25

6,75

Altijd lekker     

Precies Goed   
1 bol witte- en 1 bol chocolade ijs, chocosaus, Oreokruimels en slagroom   
Weckpotje American Cookies Mousse   



Lunchkaart - tot 17:00

5,00
5,00

Voor de allerkleinsten      

Wisselend stamppotje (4-8 maanden)   
Wisselend Stamppot (8-12 maanden)

6,95
8,00

12,50

3,95
8,50

12,50

14,50

22,50

Borrelplank      

Oerbrood met zwarte knoflookboter, olijfolie en Fleur de Sel   
Bitterballen 8 stuks geserveerd met mosterd   
Alle ballen op de Plank    
3 x weed-, 3x bieter- en 6 bitterballen van rundvlees   
Portie olijven zoet   
Nacho’s met cheddar kaas   
met Cheddar, Jalapeno peper, zongedroogde tomaat en ui   
Nacho’s Pulled Pork   
met Cheddar, Jalapeno peper, zongedroogde tomaat en ui   
Klompenplank (2 tot 4 personen)   
Bitterballen, kaassoufflés, 2 soorten kaas, chips, gedroogde worst,    
gemengde nootjes en knabbelgroenten   
Kastelenplank ( 4 tot 6 personen)   
Oerbrood, zwarte knoflookboter, Fleur de Sel en olijfolie, bitterballen,    
kaassoufflés, 2 soorten kaas, chips, gedroogde worst, gemengde nootjes en    
knabbelgroenten

4,50
5,50

4,25

7,95

8,50
9,50

7,95

5,00
2,00

Voor de grotere kids  

Lekkers vooraf   
Tomatensoep   
Gerookte zalm met komkommer   

Bammetje met…   
chocopasta van de Rit of pindakaas van de Pindakaasfabriek of   
jam van Potverdorie of jong belegen kaas of gekookt eitje

Hoofdgerechten   
Frikandel, (groente)kroket of kipnuggets   
met verse frietjes, appelmoes en mayo    
Schnitzel met verse frietjes, appelmoes en mayo    
Pulled Pork uit onze eigen Smoker, verse frietjes en zoete BBQsaus    
natuurlijk ook met appelmoes en mayo   
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas

Toetjes   
Vanille ijs met slagroom en een lekkere lolly    
Waterijsje


