OLIJVEN

BITTERBALLEN

huisgemarineerd
4,50

9 stuks
runderstoof | fijne mosterd
9,50

GEHAKTBROOD

KAASPLANKJE

fijne mosterd
cornichons
6,50

lokale kazen | appelperen stroop
druiven | rozijn/venkel brood
12,50

NACHO’S

OESTERZWAM BALLEN

cheddar | lente ui | guacamole
crème fraîche | tomaat chutney
9,50

6 stuks
raita
6,50

TWIEFELEER
2 personen

tonijn salade | 4 bitterballen | gehaktbrood
mini nacho’s | brood met aïoli | olijven
23,50

&

BISTRO GREENHOUSE

THE

GREEN
HOUSE
ONTBIJT (07:00 tot 11:00)
Smoothie							4,50
Croissant Tlant confiture						4,50
Banaanpannenkoeken pecannoten | bosbessen | agavesiroop		

7,00

Boerenomelet lente ui | peterselie | tomaat | zuurdesembol			

9,50

Eggs vegadict gepocheerde eieren | avocado | Hollandaise saus | brioche

8,00

Smoothiebowl kokossnippers | granola | mango				

8,00

LUNCH (11:00 tot 17:00)
Babaganoush viking brood | granaatappel | tomaat | paprika | powersalad

9,50

Greenhouse Club viking brood | avocado | citrus | wakame | tomaat | mozarella

10,50

Doperwtensoep kokos yoghurt | munt | lente ui | peterselie			

7,00

SALADES (vanaf 11:00)
Falafel bowl babaganoush | powersalad | cashew | groenten			

15,50

Burrata powersalad | courgette | gepocheerde perzik | tomaat | framboos/port siroop 15,50

HOOFDGERECHTEN (vanaf 11:00)
Portobello venkel | Parmezaan | Taleggio | gedroogde tomaat			

19,50

Bloemkool-linzen stoof korianderzaad | komijn | raita | vikingbrood		

19,50

DESSERTS
Cheesecake pindakaas | Oreo

				8,50

Citroencake							3,50
Dagelijks wisselende vlaai van lokale 				4,00
Patisserie Lemmens

THE

BISTRO
LUNCH

MENU VAN DE CHEF

TOT 17.00

Drie-gangenmenu 32,50 p.p.
Croque Monsieur curry | side salad		

9,50

Boerenomelet zuurdesembol | lente ui | tomaat | peterselie

9,50

Tonijnsalade zuurdesembol | little gems | tomaat | granaatappel 9,50

Laat u verrassen door ons menu van vandaag!
Als u niet van verrassingen houd, informeer
dan naar onze menu invulling bij de bediening

Gemarineerde kip zuurdesembol | tomaat | spek | cocktailsaus 9,50

HOOFDGERECHTEN
VOORGERECHTEN

Lamskoteletjes* raita | gegrilde courgette			

21,50

Broodplankje zuurdesembol | tomatenchutney | aïoli | olijfolie 6,50

Rundersteak* salsa verde | portobello | paprika		

21,50

Doperwtensoep kokosyoghurt | lente ui | peterselie | munt

Fish and chips kabeljauw | ravigottesaus | frites en salade

21,50

Zwarte pasta witte truffelsaus | spinazie | portobello		
pijnboompitten

19,50

Bisque garnalen			

7,00

		9,50

Mango tartaar mozarella | avocado | citrusdressing | cashewnoot 11,50
Vis rilette gerookte vis | hangop | rettich | radijs | komkommer 13,50
Kalfsvitello tonijnmayo | kappertjes | tomaat | little gems

13,50

BIJGERECHTEN
Frites met mayo					3,50

SALADES

Pasta a aglio					3,50

						
Caesar salad gemarineerde kipfilet | spek			
Parmezaan | ansjovis | pestocroutons | tomaat

15,50

Sjevroaje geitenkaas little gem sla | stroopsaus		
gepocheerde perzik | cashewnoten

15,50

VOOR
DE
KLEINTJES

*Deze gerechten worden zonder bijgerechten geserveerd

Pasta bolognese

6,50

Frietje met snack		

6,50

Kinderijsje

3,50

Side salad 					3,50

NAGERECHTEN
Coupe Vaeshartelt vruchtencoulis uit eigen tuin | ijs
champagnesabayon

8,50

Frambozen bombe lime- cheesecake ijs			

9,50

Kaasplank lokale kazen | rozijn/venkel brood | appelperenstroop 12,50
Dagelijks wisselende vlaai van lokale 			
Patisserie Lemmens
Allergisch of liever geen ...? Laat het ons weten!

4,00

