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MENUKAART

Planken 
borrelplank  €19,50
 • Plukbrood
 • Kiprollade, gedroogde ham, zacht gegaarde zalm 

mootje, carpaccio, mini runder gehaktballetjes  
en soepje

 • 3 Dips: alioli, kruidenboter en tapenade
 • Diverse zoetzuurtjes 
 • Verschillende soorten salades

borrelplank vegetarisch   €19,50
 • Plukbrood
 • Crudité met yoghurtdip, mosterdkaas,  

brandnetelkaas, gemarineerde jackfruit,  
gemarineerde geroosterde champignons 

 •  3 Dips: alioli, kruidenboter en tapenade
 •  Diverse zoetzuurtjes
 • Verschillende soorten salades

Borrelplank 2 personen €14,50
Diverse soorten kaas en charcuterie aangevuld  
met koude en warme snacks, sausjes,  
huisgemaakte zoetzuurtjes en plukbrood

lekker
laten
landen

Lekker genieten,
eten & drinken.

lekker
laten
landen



broodjes 

soep 

salades 
Broodplankje €5,25
Warm biologisch Carl Siegert brood met  
3 soorten dippers

Carpaccio €7,50
Carpaccio, oude kaas, pijnboompitten, rode uien 
compote, kruidige salade, zongedroogde tomaten en 
truffelmayonaise op 2 sneden brood

Pastrami (Huisgemaakt) €7,50
Zacht gegaarde gemarineerde runderlende,  
kruidige salade, zongedroogde tomaten tapenade, 
pitten en olijven op 2 sneden brood

Zalm €7,50
Gemarineerde zalm, paksoi, kruidige salade, rode ui, 
kapper appeltjes, gemarineerde komkommer en  
mierikswortel crème op 2 sneden brood

Club sandwich kip of zalm €8,50
Warme kip / bacon of zalm, ui, ei, augurk, sla,  
remouladesaus en frietjes 

Gehaktbal (huisgemaakt) €7,50
Royale gehaktbal, Indische satésaus, frisse  
kruidige salade en zoetzuurtjes op 2 sneden brood

Kroketten brood €7,50
2 Bourgondiër kroketten, Zwolse mosterd,  
kruidige salade en zoetzuur van komkommer  
op 2 sneden brood

Uitsmijter GRAAG €8,50
3 Spiegeleieren, gesmolten kaas, gebakken  
champignons, ui, ham en paprika op 2 sneden brood

Tosti klassiek €5,50
Tosti beenham, kaas met ketchup

Italiaanse Tosti XXL  €9,50
Turks brood, beenham, kaas, salami, ui en pesto dip

Mosterdsoep   €6,25
Mosterdsoep met Drentse droge worst

Tomatensoep   €6,25
Crème fraîche, bieslook en bosui 

CAEsar Salade  S €8,25 / L €12,25
Warme kip, ei, croutons, frisse groene salade,  
caesardressing, oude kaas, spekjes, anjovis met 
bruchetta

Carpaccio Salade S €8,25 / L €12,25
Carpaccio, olijven, zongedroogde tomaten,  
oude kaas, pesto of truffelmayonaise, 
pijnboompitten, kruidige salade 

geitenkaas Salade   S €8,25 / L €12,25
Warme geitenkaas met vijgen, frisse groene salade, 
balsamico siroop, pompoen chutney

   vegetarisch

pokebowl 
pokebowl zalm €12,50
Gravad lax, sushirijst, advocado,  
zoetzure komkommer, sesamzaadjes, tuinbonen, 
wakame, sojasaus, kikkererwten  
Deze pokebowl is glutenvrij en ook vegetarisch te bestellen met 

pulled jackfruit  

pokebowl Kip €12,50
Gemarineerde kippendij, sushirijst, mango,  
advocado, zoetzure komkommer, lente ui,  
sesamzaad, sojasaus, kikkererwten

plates 
Natuur burger €12,50
Huisgemaakte runder burger, focaccia, ui, bacon,  
sla, Hollandse jonge kaas, huisgemaakte zoetzuurtjes 
en boeren frieten

Kipsaté €14,50
Kippendijsaté Indisch gemarineerd, atjar, kroepoek,  
gefrituurde uitjes, frisse kruidige salade en  
boeren frieten

flat beef €17,50
Geroosterde biefstuk, chimichurri, kroepoek,  
kruidige salade, huisgemaakte zoetzuurtjes en  
boeren frieten

Schnitzel  €16,50
Stroganoffsaus, frisse kruidige salade en  
boeren frieten

Fish & chips   €16,50
8 Stukjes in beslag gefrituurde vis,  
remouladesaus, citroen en boeren frieten

bites 
Nacho’s  €6,50
Pulled chicken, kaas, crème fraîche,  
rode ui, tomaten salsa
Ook vegetarisch te bestellen met pulled jackfruit  

Bitterballen  8x €7,50 / 12x €10,50
Bourgondiër bitterballen geserveerd met Zwolse mosterd

Vietnamese loempias   8x €6,50 / 12x €9,25
Mini loempias geserveerd met chillisaus

Chicken wings 6x €7,50 / 9x €10,50
Huis gemarineerde kippenvleugels met kerrie,  
citroengras, laos, sambal en gember met  
zoetzuurtjes en chillisaus

Gefrituurde shrimps  6x €7,50 / 9x €10,50
Krokante panko garnalen met chilisaus

drentse droge worst €5,50

Crudité met Yoghurtdip €6,50
Paprika, selderij, komkommer en radijs

Doppinda's of nootjes €3,25
Schaaltje doppindas of een melange van diverse noten

Kaasplankje €7,50
Plankje Old Amsterdam, Amsterdamse uitjes en  
Zwolse mosterd

Broodplankje €5,25
Warm biologisch Carl Siegert brood met  
3 soorten dippers
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