
 
 

LUNCH 
(wordt geserveerd van 12.00 uur tot 
16.30 uur) 
 

Chef’s salad  (Fish, Me@t of vega)  met 

o.a. gedroogde tomaat, komkommer, noten 
met een topping naar keuze.  
Geserveerd met wit- of volkorenbrood en 
boter. 
Fish: gerookte zalm, cheviche van tonijn , 
kreeft en hollandse garnalen geserveerd 
met limoensaus     13,75 
Me@t: ossenhaaspuntjes geserveerd met 
chili-ketjapsaus   12,75 
Vega: avocado  feta, mozzarella en 
granaatappel    11,50  
 
 

Mustard soup  romige mosterdsoep 

met prei en verse kruiden, geserveerd met 
wit- of volkorenbrood 6,75     
 

Tom Kha Kai soup Thaise soep met 

kokosmelk, kip, taugé en prei op smaak 
gebracht met citroengras, limoen en rode 
peper   
geserveerd met wit- of volkorenbrood 6,75  
   

Pure Me@t  dungesneden ossenhaas 

van het Waards rund met pecorinokaas, sud 
’n sol tomaat en honing-mosterddressing, 
geserveerd op mais, wit of waldkorn carré   
11,50    
 

Fried eggs  3 eieren met ham en kaas, 

naar keuze op wit- of   



volkorenbrood    8,75 
  

Croquette   bourgondische of vega 

kroket geserveerd met mosterd, 
naar keuze op wit- of volkorenbrood 
1 kroket   5,50     2 kroketten   9,50 
 

Neighbours at Sea  dungesneden 

huisgerookte zalm met  
kreeft / hollandse garnalen , cheviche van 
tonijn , geserveerd met  romige limoensaus 
geserveerd op mais, wit of waldkorn carré   
11,75    
 

Tosti  naar keuze belegd met ham, kaas of 

ham/kaas met wit- of volkorenbrood      6,75 
 
 
 
 
 

To Me@t burger  van het Waards 

rund geserveerd op  
hamburgerbroodje met cheddarkaas, pulled 
pork, spek, uitjes, 
ijsbergsla en augurk   14,25 
U kunt ook kiezen voor een champignon 
burger met bijpassend garnituur   14,25 
met frites en mayonaise  4,00 extra     
 

Saté  200 gram kippendijen saté met onze 

welbekende satésaus, atjar en kroepoek, 
geserveerd met wit- of  volkorenbrood    
14,25 
Extra spies   4,00  
met frites en mayonaise  4,00 extra  

 
        

BITES TO SHARE     



Chickenwings   krokant gefrituurde 

kippenpootjes en vleugeltjes met 
chiliketjap- en knoflooksaus  8 stuks   8,00 
 

 Nacho’s  lauwwarm geserveerd met 

pulled pork, geraspte cheddarkaas, ui en 
tomaat, met salsa saus en quacamole    9,50 
 

Bitterballen  Hollandse specialiteit met  

mosterd 
8 stuks   5,25      12 stuks   8,75 
 

Mixed snacks 
bittergarnituur met o.a. bitterballen, 
vlammetjes, kaasstengels,  
kaassoufflées, nasi- en bamihapjes, frikandel 
en kipnuggets 
10 stuks    8,00        20 stuks    14,25 
 

Bread & Spread lekker vers 

afgebakken brood met  
huisgemaakte aioli, olijven en kruidenboter   
5,50 
 

Just me@t again borrelplank xxl  

brood met huisgemaakte aioli, olijven , 
bitterballen , chicken wings , nachos , anti 
pasto , kaasstengels  24,50 
 

 
 
 
   
 
 
 
 


