
Ontbijt/Brunch
             08:00 - 17:00

         
Croissant met huisgemaakte jam & roomboter       3,50

Croissant met kaas           4,50

Croissant met ham & kaas         5,50

Croissant met zalm en crème fraîche        7,50

Griekse yoghurt met pistache, pompoenpitten, citrus & gedroogd fruit    7,00 
Liever soya yoghurt? +1.0

Pancakes (van biologische melk en eieren) met blauwe bessen & maple syrup  8,00

Pancakes (van biologische melk en eieren) met uitgebakken spek & maple syrup  8,50

Israeli breakfast, flatbread, gekookt eitje, salade, zhug, tahin, knoflookyoghurt en olijven 12,50
Extra flatbread +3.0

Zoet         
Natte Nancy, chocoladetaart met genache, dulce de leche & fleur de sel    6,50

Citroencake met witte chocolade en campari       5,50

Mascarponeroom met stoofpeer en crumble        6,50

Pastry of the day (wisselende prijs)

Sandwiches & flatbreads        
Burrata Sandwich met pesto, tomaat, ingelegde citroen en salade     8,50

Pulled Chicken Sandwich met srirachamayo, ingelegde rode ui en koolsla    9,00

Gerookte Zalm Sandwich met mascarpone, gemarineerde courgette, dille en salade  9,00 

Roasted Aubergine Sandwich met feta, chilijam, paprika en peterselie    8,50

Meatball Sandwich met gehaktballetjes in tomatensaus, parmezaan en verse kruiden  9,00

Egg Salad Sandwich, verse eiersalade van biologische eitjes, bieslook en salade   7,50
Supplement: zalm +3.0, bacon 2.0, ham 2.0, avocado 2.0 

Avocado Toast met tomaat en salade         7,50 
Supplement: zalm +3.0, bacon 2.0, ham 2.0, avocado 2.0 

Flatbread met knoflookyoghurt, gegrilde paprika, verse kruiden, za’atar en olijfolie   9,00 
Supplement pulled chicken +3.0 

Flatbread Hummus met zhug, paprika, peterselie, ingelegde rode ui en    9,00 
gefrituurde bloemkool   
Supplement geroosterd lam +3.5

Salades & groentes       
Salade met burrata, blauwe bes, balsamico, basilicum, olijfolie en lavendel    11,00

Geroosterde Aubergine met feta, chilijam, paprika, peterselie en pompoenpitten  11,00 

Geroosterde Bloemkool met tahin, zhug, pijnboompitten, granaatappel en bosui   11,00
Supplement parmezaanse kaas 1.0

Salade met gerookte forel, little gem, geroosterde venkel, groene kruiden en karnemelkdressing 12,00

Quiche van bladerdeeg met feta, broccoli, spinazie en ui, geserveerd met salade  12,00
Supplement: brood met boter of flatbread met olijfolie en za’atar +3.5



Diner
             12:00 - 20:00

Menu del dia         24,50 p.p.
Laat je verrassen met een tafel vol koude en warme gerechten, inclusief dessert
Ook geheel vegetarisch te bestellen 

Appetizers         
Olijven, taggiasche uit Italië         3,50

Brood met gemarineerde olijfolie & boter met zeezout     4,50

Salami finocchiona met zilveruitjes in balsamico      8,50

Prosciutto met ingelegde uitjes, brood en olijfolie      9,50

Makreel in olijfolie uit blik met brood & sjalot        7,50

Sardines in licht pittige olijfolie uit blik met brood & citroen     7,50

Bitterballen (6) van ‘de Bourgondiër’ met Dijonmosterd     5,50

Kaas & rucola kroketjes (6) van oma Bobs met Dijonmosterd     5,50

Garnalenkroketten (2) van oma Bobs met mayonaise en citroen    7,50

Koude gerechten         
Salade met gerookte forel, little gem, geroosterde venkel,      12,00 
groene kruiden en karnemelkdressing       

Salade met burrata, blauwe bes, balsamico, basilicum, olijfolie en lavendel   11,00

Gerookte zalm met mascarpone, ingelegde courgette en groene kruiden   9,00

Knoflookyoghurt, gegrilde paprika, verse kruiden, za’atar en olijfolie    9,00
Supplement pulled chicken +3.0

Hummus met zhug, paprika, peterselie, ingelegde rode ui en gefrituurde bloemkool 9,00
Supplement geroosterd lam +3.5 

Tabouleh met peterselie, paprika, tomaat, komkommer, citroen, munt en feta  8,00

 
Supplement: brood met boter of flatbread met olijfolie en za’atar +3.5

Voor in de oven         
Geroosterd lamsvlees op geroosterde groentes, met zhug, peterselie en granaatappel  14,50

Gehaktballetjes in kruidige tomatensaus met Parmezaanse kaas en groene kruiden 13,50

Geroosterde Aubergine met feta, chilijam, paprika, peterselie en pompoenpitten  11,00

Geroosterde Bloemkool met tahin, zhug, pijnboompitten, granaatappel en bosui  11,00
Supplement parmezaanse kaas +1.0

Quiche van bladerdeeg met feta, broccoli, spinazie en ui, geserveerd met salade   12,00

Geroosterde Pompoen met tomaat, gember yoghurt en pompoenpitten   11,00


