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Club sandwich 
 
Kip, Roma sla, ei, tomaat, knapperige bacon en truffelmayonaise €12,50 
Zalm, Tonijnsalade, tomaat, ei en kreeftenmayonaise €12,50 
Pastrami, Rucola, knolselderij, tomaat Balsamico 
(Supplement eendenleverkrullen + € 4) 

€14,50 

 
 
Salades, met toast en boter 

 
GEITENKAAS 
Gebakken, met wilde spinazie, pecannoten, gepofte cherrytomaat en 
honing mosterd vinaigrette 

 
€15,50 

  
THAI BEEF 
Gebakken ossenhaaspuntjes met, bosui, cashewnoten en zoetzure 
komkommerlinten met gember-sojadressing 

 
€17,50 

  
OOSTERSE VIS 
Gegrilde tonijnsteak, gamba’s, gepofte cherrytomaat, met sesam-
koriandervinaigrette 

 
€17,50 
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Broodjes 
Op versgebakken focaccia 

 
Huisgemaakte tonijnsalade met rucola, kappertjes en rode ui €8,50 
Gebakken geitenkaas met honing, gedroogde tomaat en basilicum €9,50 
Carpaccio, van runderlende, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse 
kaas en balsamico dressing 

€11,50 

Huisgemaakte bal gehakt, Zaanse mosterd en jus €6,50 
Rundvleeskroketten “Oma Bobs” 2 stuks met Zaanse mosterd €8,50 
Groentekroketten “Oma Bobs” 2 stuks en tomaat relish €9,50 
Garnalen kroketjes, 2 stuks met truffel mayonaise €12,50 
Kaaskroketten, 2 stuks, met tartaarsaus €9,50 

 
Croques 
Pantosti’s van wit desembrood 
 
Croque-Monsieur | ham | kaas €6,00 
Croque-Madame | ham | kaas | spiegelei €8,50 
Croque-Bruxelles vegetarisch | brie | honing | mix gebrande noten €9,50 

 
Diverse uitsmijters, 3 gebakken eieren op brood 
 
Ham/kaas/spek/rosbief €9,50 

 
Diverse broodjes (ook voor in de baan) 

 
Ham/kaas/gezond/ossenworst/gerookte zalm v.a. €4 
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Stel je eigen lunchplank samen! €12,50 
 
Stap 1. Kies je focaccia 
- Carpaccio 
- Ossenworst 
- Tonijnsalade 
- Kip teriyaki 
 
Stap 2. Kies je kroket 
- Kaas met chilimayo 
- Rundvlees met mosterd 
- Groente met tomaatrelish 
- Garnaal met cocktailmayo (+ €2) 
 
Stap 3. Kies je soep 
- Toscaanse tomatensoep met basilicum 
- Bospaddenstoelensoep met croutons 
- Tom Kha Kai met groene curry 
 
Specials 
 
OOSTERSE SPIES 
Van gemarineerde varkenshaas bereid op de Big Green Egg, 
geserveerd met frites, atjar tjampoer, kroepoek en grove pindasaus 

€17,50 

  
HAMBURGER 
Van de Big Green Egg met cheddar, krokant gebakken spek, tomaat, 
frites en truffelmayonaise 

€15,50 

 
Wisselend lunchmenu 
 
2 gangen, een heerlijk lunchmenu, verrassend en wisselend €29,50 

 


