Ontbijt
met vrije uitloop eitjes naar keuze bereid & met onze
vegan coleslaw en avocado
Frans ontbijt: croissant met jam en boter,
toast & twee eitjes
Engels ontbijt: bacon, worstjes, tomaat,
Portobello, bonen, toast & twee eitjes
Hollands ontbijt: uitsmijter van drie eitjes met
boerenham & Stolwijker kaas
Drie eitjes toast & boter
Eggs Benedict:
Beenham
Gerookte zalm
Avocado
Portobello
Vegan yoghurt granola & vers fruit
Pannenkoeken vers fruit & slagroom
Croissant jam & boter
Toast jam & boter
Fruitsalade

TOSTI’S

13,00
12,50
9,00
11,50
12,50
11,00
11,00
8,50
7,50
3,50
4,50
5,50

op biologisch brood en met onze vegan

coleslaw en avocado
Pittig belegen Stolwijker kaas
Beemster extra oude kaas
Tuna melt
Vegan Cheddar
Zie toppings

Soepen

9,00

met desembrood & boter

Rode linzensoep met limoen, kokosmelk
& koriander
Soep van de dag

Soep & tosti

naar keuze vanaf

Vuurbrood & soep

Vuurbrood gevuld met Marokaans gekruid
lamsgehakt, salade met rode quinoa &
rode linzensoep

Zoetigheden

Sandwiches

op desembrood

Home-made spicy pindakaas

Notensla, komkommer, granaatappel,
atjar & sesam
Gerookte zalm
Avocado & limoenmayonaise
Beemster extra oude kaas,
Tomatenchutney & pickles
Avocado & za`atar
Chipotlemayo, sla & tomaat
Hummus & mango chutney
Geroosterde groente, notensla &
granaatappel
Tonijnsalade
Komkommer, kappers & rode ui
Pastrami & zuurkool
Warm geserveerd met Stolwijker kaas
& Amsterdams zuur
Speciale sandwich van de dag

6,50
11,50
8,50
8,50

7,50
9,00

11,00
wisselend

Burgers
Alle burgers worden geserveerd met met geroosterde

zoete aardappel met honing & tijm, chipotle mayonaise,
5,00 El Jefe Nachos & Salsa, vegan coleslaw & avocado
5,90
Rund van Blonde d’Aquitaine
6,50
Chipotlemayonaise, tomaat, sla & zuur
15,50
4,90
Kip van vrije uitloop kipfilet
Tomatenchutney, sla & zuur
15,50
Portobello
Truffelmayonaise, notensla & Parmezaan
15,50
Halloumi
6,50
6,50 Limoenmayo, hummus, spinazieblad
15,50
10,00 & tomaat

Salades

met desembrood & boter

Salade Caesar
met vrije uitloop kip & gepocheerd eitje
Salade Spinazie
14,50 Bacon, champignon, honing, rode quinoa
& granaatappel

14,50

13,50

Borrelhappen

Diverse patisserie van Holtkamp
5,50
Scones met lemoncurd & slagroom 2 stuks
4,00 El Jefe Nacho’s uit de oven met Stolwijker kaas,
Jalapeños, koriander, tomaat, ui & El Jefe
Veel producten zijn of kunnen glutenvrij of vegan
salsa
Gemengde noten
Extra toppings voor al onze gerechten

Uienringen, Jalapeño, tomaat, tomatenchutney, bonen of chipotlemayonaise
Beenham, bacon, Spianata Picante, Pastrami of Stolwijker kaas
Gerookte zalm, oude Beemster, 2 sneetjes bio toast, worstjes, Portobello of avocado

0,50
1,00
1,50

7,50
3,50

