
ontbijt. lunch.

Ontbijt Deluxe 
met wit/bruin brood, croissant, eitje, 
zoet en hartig beleg, yoghurt met 
ontbij tgranen, fruit, chocoladebrood-
je, verse jus en koffi e of thee
1 persoon 14,50 • 2 personen 27,00

Ontbijt
met wit en bruin brood, gekookt eitje, 
zoet en hartig beleg, verse jus en 
koffi e of thee
1 persoon 9,50 • 2 personen 17,00

English breakfast 
met toast, roerei, spek, worstjes, witte 
bonen in tomatensaus, verse jus en 
koffi e of thee
1 persoon 11,50 • 2 personen 22,00

Bovenstaande gerechten te bestellen tot 13:00 uur

Croissant 
met roomboter 

& jam 3,75

Biologische 
yoghurt 

met vers fruit 6,50

sweet 
American 
pancakes 

met ahornsiroop 
en rood fruit 5,75

American 
pancakes 

met ahornsiroop 
en spek 6,50

LUNCH

Eggslut 
een briochebroodje met roerei, 
cheddar, spek en rode 
uiencompote 7,00

Club sandwich
met kaas, spek, gerookte kip, 
tomaat en gebakken ei  9,25

Tosti 
met oude Rotterdamse kaas 
en chorizo 5,75

chicken in the pocket 
kip in een pitabroodje met 
chilimayonaise 8,75

Focaccia BLT 
met bacon, sla, tomaat 
en cheddar 7,75

Zacht broodje 
Rotterdamse kroket 
met Zaanse mosterd 4,25

Quiche
met spinazie, quinoa, geroosterde 
amandelen, geitenkaas 
en een bulgur salade 14,50

Saté van kippendij 
met noedelsalade en pittige 
pindasaus 14,50

indiase curry
van pompoen, linzen, 
aubergines, naanbrood 
en een frisse salade 15,50

Goeiedagsoep
wisselende soep v.a. 6,50

vegetarisch gerecht

sweet deal

chocolade-truffeltaart, 
appel-kruimeltaart, wortel-notentaart, 

citroen-merenguetaart, kersen-
cheescake, taart van de week
* tegen een kleine meerprij s ook te 

bestellen met een andere type koffi e

KOP KOFFIE* MET EEN 
TAARTJE NAAR KEUZE 6,00
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burgers. broodjes.

Wagyu burger  
met little gem, Rotterdamse oude kaas,
jalapeño en krotenmosterd 14,75

salmon samurai burger
zalmfilet op een briochebroodje met 
vijgen, zeewier en wasabi mayonaise 
14,50

falafelburger  
met aubergines, tomaat en Harissa 
mayonaise 11,50

Black Angus burger 
op een briochebroodje met brie, 
groene asperges, pancetta, mayonaise en 
rode uiencompote 12,75

met friet +3,50

Carpaccio 
met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 8,75

Gerookte zalm 
met roomkaas en waterkers 8,75

Vitello Tonato 
met tonijnmayonaise, kappertjes en 
zongedroogde tomaat 8,50

Rotterdamse oude kaas 
met tuinkers en grove mosterd 6,75

hummus 
met bulgur salade en gegrilde groenten 7,25

Rotterdamse kroketten
met brood en Zaanse mosterd 8,50

Hollandse 
garnalenkroketten 
met brood en citroenmayonaise 9,95

12 uurtje 
brood met carpaccio, zacht puntje 
kroket en een goeiedagsoep 9,95

salades.

caesar salade 
met kip, ei, ansjovis en 
Parmezaanse kaas 13,50 

Salade niçoise 
met tonijn a la plancha, haricot verts, ei 
en aÏoli 15,50

falafel salade 
bulgur, feta, zongedroogde tomaat 
en yoghurt-mint dressing  12,50

vis salade 
met roze garnaaltjes, gerookte zalm, 
gerookte heilbot en whiskeysaus 16,50

high tea
biologische Pukka theetjes • diverse 

sandwiches van briochebrood • scones 
met jam • quiche • muffins • macarons 
• lolly van witte chocolade • Belgische 

bonbons

vanaf 2 personen 19,95 p.p.

vanaf 10.00 tot 17.00
taart. 3,90

Chocolade-
truffeltaart

Appel-
kruimeltaart

Citroen-
merenguetaart

Wortel-
notentaart

Kersen-
cheesecake 

Taart 
van de week 

vanaf 3,90


