KOUDE SNACKS

LUNCH

Gemarineerde Spaanse olijven € 2,75 V

LUNCHBOLLEN ‘VRIJBURCHT’ - Keuze uit witte- of meerzadenbol

Geroosterde en gerookte amandelen € 3,50 V
Tortillachips met verse guacamole € 5,50 V
IJburgs plankje met grillworst, zilte boerenkaas, Amsterdamse
uitjes, augurk en mosterd € 7,50
Charcutterie plankje met mortadella, wildzwijnham, worst van
Brandt & Levie, olijven en tafelzuur € 9,50
WARME SNACKS
Bitterballen van Oma Bobs met mosterd € 6,00
Kaastengels met zoete chilisaus € 6,50 V
Bitterballen Ajuma: broccoli-linzen, masala-champignons en
spinazie-kaas-komijn € 6,50 V
Nachos uit de oven met tomaat, rode ui, jalapenos,
Cheddar, zure room en verse guacamole € 6,50 V

V = Vegetarisch

Zeeuwse zilte boerenkaas € 4,50 V
Beenham € 5,50
Rauwe ham van wildzwijn met vijgenjam en gekaramelliseerde appel € 6,50
Mortadella met rucola, rode ui en kapperappeltjes € 6,50
Gerookte zalm, bieslook-crème fraiche en komkommer € 8,50
Broodplank met huisgemaakte hummus, salade van rode bietjes en
geitenkaas € 7,50 V

SALADES
Herfstbowl met quinoa, gegrilde vergeten groenten, geitenkaas, vijgen en
noten € 12,50 V
Rucolasalade met pancetta, sinaasappel, crispy zoete aardappel en
yoghurt-komijn dressing € 12,50

WARME LUNCHGERECHTEN
Geitenkaas met honing en walnoten uit de oven € 6,50 V
Garnalenkroketten met brood en citroen aioli € 8,50
‘Tuna melt’ desembrood met tonijnsalade en cheddar uit de oven € 7,50
Omelet met bacon en kaas uit de oven met witte- of meerzadenbol € 6,50
Tosti ‘Vrijburcht’ met ham, kaas en tomaat € 4,50
Tosti brie, peer en appelstroop € 6,50 V
Hamburger met tomaat, bacon en cheddar € 8,50 met frites € 12,‘Indiase vegan mini-burgers (2)’ van wortel, kaneel, rozijnen en kokos met
tomatenchutney en naanbrood € 7,50 V
Soep van de dag met brood € 6,50 (V)
Quiche van de dag met sla € 8,50 (V)
Ravioli van de week – zie krijtbordjes € 8,50 (V)

