
 

 

  
 

LUNCH 
 

LUNCHBOLLEN ‘VRIJBURCHT’  

Mascarpone, peer, walnoot en honing  € 6,50 V 

Hummus van doperwt met avocado en geroosterde noten  € 6,75 VN 

Kardamombrood met gerookte zalm en crème frâiche  € 8,75  

Wildzwijnham met gegrilde paprika, Parmezaan en olijfolie  € 8,75 

 

SALADES 

Winterse salade met quinoa, granaatappel, sinaasappel en gemberdressing  € 9,50 

VN 

Salade met verse vijgen, Tête de Moine kaas, walnoten en vijg-dadeldressing  € 11,50 

V 

 

WARME LUNCHGERECHTEN 

Broodje warme beenham met honing-mosterdsaus  € 6,50 

Garnalenkroketten met desembrood en citroen aioli  € 8,75  

Indiase samosa’s gevuld met bloemkool, doperwt en aardappel  

met mangochutney  € 7,50 VN 

Omelet met bacon en cheddar en een meerzadenbol € 6,75 (v) 

Tosti ‘Vrijburcht’ met ham, kaas en tomaat  € 4,75 

Tosti met gegrilde paprika en courgette, groene pesto, kaas en  

rucola € 6,50 (v) 

Hamburger met tomaat, bacon en cheddar  € 8,75 | met  

frites  € 12,25 

Soep van de dag met brood  € 6,75 (V) 

Quiche van de dag met salade  € 8,75 (V) 

Ravioli v/d week – klein € 8,75 | groot € 14,50 V  
 

V = Vegetarisch 

VN = Veganistisch 

KOUDE SNACKS  

Gemarineerde Spaanse olijven  € 3,00 V  

Geroosterde gerookte amandelen  € 3,50 V  

Tortillachips met verse guacamole  € 6,00 V  

IJburgs plankje met grillworst, zilte boerenkaas, Amsterdamse  

uitjes, augurk en mosterd  € 8,00 

 

WARME SNACKS  

Bitterballen van Oma Bobs met mosterd  € 6,25  

Kaastengels met zoete chilisaus  € 6,75 V 

Bitterballen Ajuma: broccoli-linzen | masala-champignons |  

spinazie-kaas-komijn  € 6,75 V 

Bitterballen van Hert met truffelmayonaise € 8,00 

Nachos uit de oven met tomaat, rode ui, jalapenos, 

cheddar, zure room en verse guacamole  € 7,50 V  

 

TAARTEN 

Al onze taarten zijn huisgemaakt! 

Appeltaart € 4,75 

New York cheesecake € 4,75 

Chocoladetaart € 4,75 

Taart v/d maand € 4,75 

+ slagroom € 0,50 

Huisgemaakte bonbons € 1,60 per stuk 

 

 

V = Vegetarisch 


