
Ciabatta tuna melt – Huisgemaakte tonijnsalade, 
gesmolten cheddar, rucola, chilimayonaise

Ciabatta carpaccio – Truffelmayonaise, kappertjes, 
rucola, parmezaan, pijnboompitten, olijfolie

Ciabatta Herfstmix – warme bospaddestoelen, 
gesmolten rode kaas, granaatappel, rucola, pijnboompitten

Clubsandwich de Zuid – uitgebakken bacon. pulled 
chicken, tomaat, komkommer, sla, mosterdmayonaise, 
nacho’s

Uitsmijter – Sneetjes brood en keuze uit: 
ham – kaas – bacon – tomaat – uitjes

12 uurtje in Amsterdam– Spiegeleitje, 
kalfsvleeskroket, beenham, jonge kaas, komkommersalade, 
tomaat, mosterd, boter, toast

12 uurtje in Rome– Spiegeleitje, trufffelkroketjes, 
mozzarella, carpaccio, komkommersalade, tomaat, 
olijventapenade, ciabatta

12 uurtje in Parijs– Spiegeleitje, garnalenkroketjes, 
tonijnsalade, Frans kaasje, komkommersalade, tomaat, 
cocktailsaus, boter, toast

Tosti casual – Keuze uit: ham – kaas – tomaat - ui

Java spekkoek    

Warme apfelstrudel - huisgemaakt
Met slagroom

Cheese cake van Patisserie Kuyt 

Tarte chocolat van Patisserie Kuyt
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Franse uiensoep – Gegratineerde croûtons, toast

Hollandse erwtensoep – Roggebrood, katenspek

Soep van de dag – Dagelijks wisselend, geserveerd 
met toast

Kalfskroketten – Twee stuks, toast, mosterd
Garnalenkroketjes – Vier stuks, toast, cocktailsaus
Truffelkroketjes – Vier stuks, toast, olijventapenade

Pannenkoek 
Keuze uit: bacon - kaas - ham - appel

Wortel Gember Juice – Huisgemaakt
met sinaasappel en limoen

Green veggie fruit juice Huisgemaakt
kiwi, peer komkommer, venkel, selderij, spinazie

Ice Tea Green – Huisgemaakt

Verse Appelsap – Huisgemaakt

Verse jus d’Orange

Warme chocolademelk - van echte chocolade
met slagroom

Winterse Glühwein - huisgemaakt

Thee momentje - Verse gember, munt, sinaasappel

Verse Gemberthee 
Verse Muntthee 
Kusmi Thee – Keuze uit: 
Groene Detox citrus, Groene Jasmijn, 
English Breakfast, Earl Grey, Kruidenthee(Caffeine Vrij)

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten

LUNCH
BROOD – TOAST – TOSTIS SOEP – KROKET – PANNENKOEK

SAPPEN - THEE - CHOCO

ZOET


