OST

bar & kitchen
sectie c

dranken warm
koffie van de Beanbrothers
koffie / espresso
dubbele espresso
cappuccino
latte macchiato






thee van Twinings
div. soorten
verse gemberthee / muntthee

 2,2
 2,6

2,2
2,8
2,6
3,0

Zoet
pasteis de nata
 2,8
amandeltaart
 3,5
+++chocolade van de Chocolademeisjes+++
Chocolate Tree Scotland
- milk chocolate 40 gram
 3,5
- piura 40 gram
 3,5
- whiskey 40 gram
 3,5
auro cacao nibs milk 27 gram
 2,5
auro cacao nibs dark 27 gram
 2,5
auro cashew 27 gram
 2,5
auro arabica coffee 27 gram
 2,5
auro banana chips 27 gran  2,5

fris
++++Fritz++++++++++++++++++++++++++++++
kola | kola light
 2,5
limo | honingmeloen | rabarber |
citroen
 2,5
++++overig+++++++++++++++++++++++++++++
icetea green
 2,5
bruiswater
 2,5
ginger ale
 2,5
gemberbier
 2,8
tonic
 2,5
troebel appelsap
 2,5
vers sinaasappelsap
 3,5

bier
+++tap+++++++++++++++++++++++++++++
Schneider landbier
- helles 4,9%
 2,6
Wisseltap
- vraag ernaar
 4,5

ONZE LUNCHgerechten zijn in ieder geval
tot vijf uur te bestellen.
chorba b’hodra | Marokaanse groenten-tomatensoep
met ras-al-hanout
 5,0
shakshouka (gegaard zacht ei in groentensaus)  7,0
porchetta op brood | citrus | venkel | druiven  10,5
remeker kaas op brood | ui-chutney | madeira  10,5
linguine aglio e olio
 7,0
- met gamba’s / met porchetta
 12,5/ 11,0
tabouleh (Libanese bulgursalade) | granaatappel |
venkel | kruiden | komkommer | tomaat
 7,5

kleinere en grotere happen voor jou
alleen of voor je gezelschap, als onderdeel van je lunch, of bij de borrel.
laat het smaken.
olijven | huisgemarineerd

amandelen | gerookt

zuurdesembrood | gezouten boter | olijfolie

hoemoes | flatbread | artisjok | paprika-olie 
gamba’s | citroen | orchestra of angels (IPA) 
kroketjes | oesterzwam, kabeljauw of chorizo
iberico p.st.

blikje vis | sardines / makreel (diverse smaken)
brioche

huisgemaakte paté met pineau de charentes,
vijgen, pistache | brioche

straciatella (het binnenste van de burrata) |
cœur-de-bœuf-tomaat | tijgertomaat | sinaasappelbasilicumolie

beenmerg | rook | gremolata | beukenzwam |
zuurdesembrood

pulpo (inktvis) | knoflook | rode peper | ouzo 
aardappelwedges | la ratte aardappel | feta |
tzaziki

padron-pepers | za’atar olie | aioli

kaas | kaasplank van Jokkmokk | 5 kazen |
druiven | toast | rode uienchutney p.p.


3,5
5,5
4,0
7,0
7,5
1,0
|
8,0
7,5
8,5
7,5
9,5
5,0
6,5
9,5

+++blik/fles+++++++++++++++++++++++

ONZE wijnen, aperitieven, digestieven en
cocktails vind je op de natte kaart!

Voor meer bier: zie onze natte kaart &
onze zwarte lijst

Onze huiswijnen zijn een pinot blanc uit Hongarije en
een pinot noir uit Roemenië
 4,0

