
HELLO, GOODMORNING!
Pancakes (super food mix +1) 7
Croissant met kaas, jam en /of boter 3

Granola yoghurt bowl (super food mix +1) 7

Avocado smash, gebrande tomaat & venkelpickles on toast 7

Twee sneetjes brood met ham of kaas of zoet 3,5

Gebakken eitjes met toast & boter 4,5
Met zalm of Avocado Smash +2
Met ham, kaas, gebrande tomaat of pancetta +1 

BROODJES (MAIS OF BRUIN)
Chipotle kip | kippendij, avocado smash, pancetta, sjalot, venkel pickle en chipotlemayonaise 8

Burrata | seizoenssla, bieslookcreme, gebrande tomaat met hazelnootpesto 8,5

Oude Kaas en Ham | truffel mayonaise, seizoenssla met pickles 7,5

Ossenworst van Slagerij de Wit | piccalilly mayonaise, seizoenssla met pickles 7,5

Rode paprika humus | seizoenssla, lente groenten, salsa verde met pickles 8

Zalm | seizoenssla, avocado smash, bieslookcreme met pickles 9

EITJES
Eitjes met vlees |  gestoomde eitjes met boerenham, pancetta, truffelboter en brood 8

Eitjes vega | gebrande tomaat, burratta, hazelnootpesto, bieslookcreme en brood 8

Eitjes met vis | gestoomde eitjes met zalm, avocado smash, bieslookcreme, pickles en brood 8,5

TOSTI'S en SOEP
Croissant tosti | kaas of ham kaas met Heinz ketchup 4

Tosti | kaas of ham kaas met Heinz ketchup 5

7,5

Tosti vega | gebrande tomaat, buratta & cheddar met truffel mayonaise 7

Soep | huisgemaakte soep van de dag met brood 5,5

SALADES
Zalm | seizoenssla, avocado smash, bieslookcreme, pickles en brood 13,5

Chipotle kip | kippendij, avocado smash, pancetta, chipotlemayonaise, pickles en brood 12,5

Rode paprika humus | seizoenssla, lente groenten, salsa verde, pickles en brood 11,5

Buratta | seizoenssla, gebrande tomaat, bieslookcreme met hazelnootpesto en brood 13,5

BURGERS
Twee brisket burgertjes | warm rundvlees, cheddar, ui, groene paprika en chipotlemayonaise en pickles 13,5

Twee burgertjes met chipotle kip | kippendij, avocado smash, pancetta, chipotlemayonaise en pickles 12,5

Twee burgertjes met zalm | avocado smash, bieslookcreme en pickles 13,5

WATT COMBO'S
Broodje en soep 12

Salade en soep   14,5

Tosti en soep  (+2,5 voor tosti brisket | +1,5 voor tosti vega) 9,5

LUNCH (11:00 - 15:30)

ONTBIJT (8:00 - 11:00)

- Zin in een burgertje extra? Voor 4 bestel je er eentje bij! -

Heb je een allergie? Meld het even, de bediening zoekt dan samen met jou naar een alternatief


