lunch.

ontbijt.

Eggslut

O ntbij t De lu xe

O ntbij t

LUNCH

met wit en bruin brood, gekookt eitje,
zoet en hartig beleg, verse jus en
koffie of thee
1 persoon 9,50 • 2 personen 17,00
E ng lis h bre akfa st

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

met roomboter
& jam 3,75

met vers fruit 6,50
sw eet
A merica n
pa n ca kes

met ahornsiroop
en rood fruit 5,75
A merica n
pa n ca kes

Quiche

met spinazie, quinoa, geroosterde
amandelen, geitenkaas
en een bulgur salade 14,50
Sa té van k ip p e ndij

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

met noedelsalade en pittige
pindasaus 14,50

Tosti

in d ias e c urry

met oude Rotterdamse kaas
en chorizo 5,75

Biologisch e
yogh urt

met ahornsiroop
en spek 6,50
Bovenstaande gerechten te bestellen tot 13:00 uur

Club sa n dw ich

Croissa n t

ch icken in th e pocket
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Vraag de bediening voor meer informatie.

met wit/bruin brood, croissant, eitje,
zoet en hartig beleg, yoghurt met
ontbijtgranen, fruit, chocoladebroodje, verse jus en koffie of thee
1 persoon 14,50 • 2 personen 27,00

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

kip in een pitabroodje met
chilimayonaise 8,75

van pompoen, linzen,
aubergines, naanbrood
en een frisse salade 15,50
wisselende soep v.a. 6,50

met bacon, sla, tomaat
en cheddar 7,75

met Zaanse mosterd 4,25

sw eet deal
KOP KOFFIE* MET EEN
TAARTJE NAAR KEUZE 6,00

Goeie dags oe p

Foca ccia BLT

Za ch t brood je
Rotterda mse kroket

GEHELE DAG

chocolade-truffeltaart,
appel-kruimeltaart, wortel-notentaart,
citroen-merenguetaart, kersencheescake, taart van de week
* tegen een kleine meerprijs ook te
bestellen met een andere type koffie

vegetarisch gerecht

burgers.
Wagyu bu rg e r

Ca rpa ccio

salm o n sam u ra i b urger

met roomkaas en waterkers 8,75

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

vanaf 10.00 tot 17.00

hig h t e a
biologische Pukka theetjes • diverse
sandwiches van briochebrood • scones
met jam • quiche • muffins • macarons

zalmfilet op een briochebroodje met
vijgen, zeewier en wasabi mayonaise
14,50
falafe lbu rg e r

V itello Ton a to

met tonijnmayonaise, kappertjes en
zongedroogde tomaat 8,50

Blac k Ang u s burger

h ummus

met tuinkers en grove mosterd 6,75

met bulgur salade en gegrilde groenten 7,25
Rotterda mse kroketten

met brood en Zaanse mosterd 8,50
H olla n d se
ga rn a len kroketten

bonbons

met brood en citroenmayonaise 9,95

vanaf 2 personen 19,95 p.p.

12 uurtje
m e t frie t +3,5 0

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

Gerookte za lm

met aubergines, tomaat en Harissa
mayonaise 11,50

• lolly van witte chocolade • Belgische

cae sar sal ade

met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 8,75

Rotterda mse oud e ka a s

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

salades.

broodjes.

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

Sal ade niç ois e

ta a r t . 3, 9 0
C hoc ol ade t ruf f e ltaart
Ap p e l k ruime ltaar t
C it r oe nme re ngue taart
Wort e l not e ntaart
K e rs e nc he e s e cak e
Taar t
van de we e k
vanaf 3,90

met tonijn a la plancha, haricot verts, ei
en aÏoli 15,50
fal af e l sal ade

bulgur, feta, zongedroogde tomaat
en yoghurt-mint dressing 12,50
v is sal ade

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

