
TWAALFUURTJES
Vlees 13,50
boterham kroket, brioche broodje rosbief en  
een tomatensoepje 

Vis 14,50
boterham garnalenkroket, brioche broodje  
gerookte zalm en een vissoepje
 
Vis noch Vlees  13,50
broodje vegan frikandel, brioche broodje  
Old Amsterdam en een tomatensoepje 

FLÛTES 
Lang dun stokbroodje. U hebt de keuze uit wit of meergranen

Surinaamse kip Paramaribo  9,00
met taugé en zoetzure komkommer 

Huisgerookte zalm 11,50
met gezouten citroen en roomkaas 

Carpaccio 9,25
met Parmezaanse kaas, spekjes, 
truffelmayonaise en pijnboompitten 

Broodje Frikandel speciaal (Vegan)  8,00
veganistische frikandel met huisgemaakte ketchup,  
uitjes en veganistische mayonaise  

Lunch
WARME FOCACCIA 
Uit de oven

Focaccia Hot Dog 9,00
met augurk, gebakken ui,  
cheddar cheese en mosterd 

Focaccia Aubergine  9,50
met tapenade, gegrilde aubergine  
en mozzarella 
 

WARME GERECHTEN
Tosti old school 5,50
royaal belegd met kaas, boerenham en 
geserveerd met huisgemaakte chips
 
Pannenkoek naturel 5,00
(met spek + €1,-) 

Wafel Zoet of Zout 9,50
met gebakken spek, brie,  
gebakken ei en ahornsiroop 
 
Saté van kippendijen 16,50
met pittige pindasaus en atjar, 
geserveerd met frites
 
Frites met Belgische mayonaise 2,75

Gerechten met  teken zijn vegetarisch.

Veel van onze gerechten zijn ook glutenvrij 
mogelijk, onze medewerkers helpen u graag.



OUT FOR LUNCH! IF NOT BACK BY FIVE...  
OUT FOR DINNER AS WELL

MAALTIJDSALADES
Salade asperges  14,00
groene asperges met gedroogde tomaatjes,  
gegratineerde geitenkaas en broodcroutons 

 
Salade Gamba’s 15,00
noedelsalade met Tempura gamba’s, wortel, bosui,  
koriander en een sesam-sojadressing 

Salade Surf en Turf 15,50
met carpaccio en knoflook gamba’s 

Salade Zoet of Zout  17,00
met zalm-palingrillette, tijgergarnalen, makreel, dille zalm  
en huisgerookte zalm met savorasaus en cocktailsaus 

EI
Uitsmijter Zoet of Zout  9,00
met briochebrood, rosbief  
en truffelmayonaise 

Uitsmijter Zalm  12,50
met huisgerookte zalm 

Uitsmijter met spek 8,50

Uitsmijter  7,50
met boerenham of kaas 

Uitsmijter  8,25
met boerenham en kaas 

BURGERS EN FRIET
Classic burger  15,50
met sla, tomatenjam, ui en augurk 

Meisterkaasburger  15,50
Meisterburger van rundvlees en oude kaas met  
huisgemaakte ketchup, gebakken ui en mayonaise 

Surf en Turf burger  17,75
met gamba’s en truffelmayonaise 

The Dutch weedburger  15,50
burger van zeewier met weedsaus (veganistisch) 

OMA BOBS CROQUETTEN
Met landbrood of meergranen desembrood

Draadjesvlees croquette  9,75
met mosterd 

Garnaal croquette  15,00
met mosterd-dille saus 

Kaas rucola croquette  10,00
met Rotterdamse krotenmosterd 

FRANSE FRIETJES
Franse Farm  Frites  Finest

Kip  9,50
Franse frietjes, krokante kip, pindasaus, 
bosui, taugé en cashewnoten 

Vis  10,50
Franse frietjes, kibbeling,  
remouladesaus en frisse salade
 

SOEPEN
Stellendamse vissoep  9,00
met rouille en Parmezaanse kaas 

Tomatensoep  6,00
met dunne room en basilicum 

Wontonsoep 8,00
krachtige kippenbouillon met  
huisgemaakte wontonnetjes   




