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LUNCH & BORREL
LUNCH TOT 15:30 UUR TE BESTELLEN

START DE DAG
YOGHURT

Griekse yoghurt,
ahornsiroop & granola.

KINDERPLANKJE

Landbrood, kaas, boter,
abrikozenjam, chocopasta
& pindakaas.

KOKOS CHIA PUDDING
Kokos, chia & rode
vruchtencompote.

WARM

6,5

5,5

Krentenwegge belegd met
oude kaas, cheddar, jonge
kaas, geitenkaas, rucola,
macadamiacrunch &
huisgemaakte appelbalsamico
stroop. (lauwwarm geserveerd)

9,5

Pastrami, mosterdmayonaise,
veldsla, zoetzure witte kool
& gekarameliseerde
zilveruitjes op een baguette.

TONIJN

Tonijnsalade, ei, rode ui,
zwarte olijven & rucola
op een baguette.

HUMMUS

Hummus, harissa, gegrilde
courgette, aubergine,
paprika, groene asperges
& rucola op een baguette.

KIP

7,5

11,5

Dry aged burger met bacon,
cheddar, chipotle
mayonaise, vleestomaat,
ingelegde rode ui &
little gem sla.

9,5

KIPKROKANTJES (6 st.)

8,5

VLAMMETJES

6,5

KROKET

8

Oma bobs (2 st.), landbrood,
mosterdmayonaise & boter.

HOTDOG

7,5

PULLED PORK

9,5

Pulled pork, bun, rodekool
atjar, hoisinsaus & bosui.

(8 st.)

JACKFRUIT BITTERBALLEN 7,5
7

Runderworst, krokante ui,
augurk & mosterdmayonaise.

Met chili, cashew &
koriander dip.
Met chili.

Boter, poedersuiker
& stroop.

FRITES UIT ZUYD

5

(6 st.)
Met mango- en rodepeperdip.

BITTERBALLEN (8

st.)
Met mosterdmayonaise.

8

KAASTENGELS (8

8

Met chili.

st.)

BORRELPLATEAU NOORD 9,5
Leverworst, ossenworst,
cervelaatworst, komijnekaas,
oude kaas, tafelzuur &
Zaanse mosterd.

WARM BORRELPLATEAU 9 | 18
Bitterballen, kaastengels
& vlammetjes.
klein | groot

CAESAR

ZOET
APPELTAART

5,5

CHEESECAKE

5,5

WORTELTJESTAART

6,5

CARAMEL SHORTCAKE

2,75

MILKY PEANUT BROWNIE

2,75

BANANA WALNUTCAKE

2,5

st.)
15,5
Tapenade tomaat, tapenade
zwarte olijf, tonijnsalade,
Taggiasche olijven & magor.

SALADES

8,5

gebakken ei, pancetta, tomaat
& little gem op een baguette.

(glutenvrij)

BONELESS RIBS

CROSTINI’S (16

8,5

Slagroom + 0,5

IJVERBURGER

vanaf 14:00 uur
Met sambal van rode kool.

PANNENKOEK
8,5

PASTRAMI

8

Doperwten, Hollandse
garnalen, zure room,
bieslook & croutons.

(optie pulled pork +2,50)

BROODJES
4 KAZEN

DOPERWTENSOEP

(Medium rare geserveerd)

5,5

BORREL

13,5

13,5

Geitenkaas, blauwe druiven,
walnoten, mesclun, paarse
biet, Chioggia biet &
mosterddressing.

BLOEMKOOL
TABOULEH (VEGAN)

12,5

Maischips, tomaat, avocado,
crème fraiche, jalapeño
pepers & Gruyere.

gekookt ei, Grana Padano
& pancetta.

GEIT

NACHO’S

13,5

Bloemkool, tomaat,
komkommer, krenten, dadels,
rode peper, citroendressing
& koriander.

(optie pulled pork + 2,5)

RAINBOW SUSHI

8,5

HOLLANDSE KAZEN

13,5

Vegan sushi, hazelnoot,
komkommer, rettich, paprika,
kool, miso-sinaasappeldip.
(5 soorten)
Abrikozencompote &
rozijnen-notenbrood.

BIERBROOD

Gezouten boter, zeezout,
citroenpeper &
sinaasappelzeste.

5,5

