Online reserveren

Ontbijt

Aanbevolen

Te bestellen van 09.00 tot en met 11.30 uur

Lunchmenu

Granolabar
superfood | notenmelange		

3,75

wisselend | tweegangen | van het seizoen

4,95

Maaltijdsalade

Smoothie
vraag naar onze wisselende smoothie		

Alle salades worden geserveerd met brood

Boerenyoghurt
muesli | vers fruit | honing		

5,20

Boerenappeltaart

		3,60
met slagroom		
+ 0,50

Lunch

“

Poké bowl
tonijn | oosterse groenten | sesamdressing
18,00
Typisch Hawaïaans gerecht met gemarineerde rauwe vis,
verse groenten en rijst. De poké wordt op smaak gebracht
met sesamolie en sojasaus, laag in calorieën en supergezond!

Zeevruchten
garnaal | zalm | makreel | tonijncrème

Tijdens de lunch kunt u ook gerechten van
de dinerkaart bestellen.

Brood
Clubsandwich

29,50

MRIJ carpaccio
basilicumpesto | scheuten | parmezaan

”

		

polderhoen | rookspek | scharrelei | tomaat 		
		

15,00

rundvlees | gebakken ui | atjar 		

12,00

beef teriyaki | gamba | oosterse salade | noodles

9,75

Truffel
15,00

Gerookte zalm
13,25

Boeren
boerenkaas | beenham | seizoensgroenten | rookspek

Warm

17,00

Omeletten en uitsmijters

seizoensgroenten

Vis

15,00

Surf & turf

paddenstoel | seizoensgroenten

Daging smoor

zalm | garnaal | tonijncrème | cocktailsaus		

16,00

13,00

Stel zelf samen

Iberico chic hotdog
brioche | truffel | ui | cantharel
16,00
met gebakken eendenlever		
+ 4,75
Deze hotdog staat een tree hoger op de culinaire ladder.
De hotdog van nu wordt handgedraaid en is van top kwaliteit vlees.
Dit maakt deze hotdog geen snack, maar een rijke lunch.

stel uw eigen omelet of uitsmijter samen met één
of meerdere van de volgende ingrediënten:
boerenkaas | beenham
rookspek
seizoensgroenten

Borrel

Kipsaté

7,75
extra + 1,00
extra + 2,00
extra + 3,50

oosterse groenten | scharrelei | atjar | friet 		
17,50
		
Wilt u wat lekkers voor bij de borrel? Vraag naar onze mogelijkheden.
Seafood pasta
De borrelgarnituren zijn te bestellen van 12.00 tot 22.00 uur.
pappardelle | verse vis | tomaat 		
15,00
		
(kan als) groentegerecht
Bouillabaisse (soep)
gerecht
met ingrediënt(en) uit de streek
Noordzeevis | schaaldieren | schelpdieren 		
13,50
		

Soto Betawi (soep)

❋

rund | kokos | limoen		9,50

