
Tuna melt – Boerenbroodje, huisgemaakte tonijnsalade, 
gesmolten cheddar, rucola, chilimayonaise

Carpaccio – Boerenbroodje, truffelmayonaise, 
kappertjes, rucola, parmezaan, pijnboompitten, olijfolie

Mashed avocado (V) – Boerenbroodje, asperges
parmezaanse kaas, rucola, vinaigrette

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

Foccacia caprese (V) – Buffelmozzarella, tomaten, 
basilicum, olijfolie, pijnboompitjes

Salade Saison - Asperges, avocado, gekookt ei, verse 
zalmtartaar, tomaat, kruidenvinaigrette, boerenbrood, boter

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

12 uurtje in Amsterdam – Spiegeleitje, 
kalfsvleeskroket, ossenworst, jonge belegen kaas,  
avocado, tomaat, mosterd, boter, boerenbrood

Classic Hot Dog – Zuurkool, augurk,
gebakken uitjes, mosterd, ketchup

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

Java spekkoek    

Carrotcake van de Bakkersbrigade
pistachenootjes, sinaasappel, frosting

Appelschnitt van Pattisserie Kuyt
Met slagroom

Cheese cake van Patisserie Kuyt 
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Soto ajam – Indonesische kippensoep
taugé, lente-ui, gekookt eitje, rijst, serroendeng

Soep van de dag – Dagelijks wisselend, 
geserveerd met boerenbrood

Kalfskroketten – Twee stuks, toast, mosterd
Garnalenkroketjes – Vier stuks, toast, cocktailsaus
Geitenkaaskroketjes – Vier stuks, toast, chilimayo

Pannenkoek 
Keuze uit: bacon - kaas - ham - appel

Ice Tea Green – Huisgemaakt
Wortel Gember Juice – Huisgemaakt
met sinaasappel en limoen
Juice van het seizoen- Huisgemaakt
Verse Appelsap – Huisgemaakt
Verse jus d’Orange

Thee momentje - Verse gember, munt, sinaasappel
Verse Gemberthee 
Verse Muntthee 
Kusmi losse Thee – Keuze uit: 
Groene Detox citrus, Groene Jasmijn, 
English Breakfast, Earl Grey, Kruidenthee(Caffeine Vrij)

Lungo 
Americano
Espresso
Doppio
Cappucino
Latte macchiato 
Espresso macchiato
Extra shot 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten

LUNCH
BROOD – TOAST – TOSTI SOEP – KROKET – PANNENKOEK

VERSE SAPPEN- THEE -KOFFIE

ZOET


