
“ONZE” burger
runderburger, slasoorten, tomaat, augurk, 

rode ui, tomatenketchup en oude kaas 
 

“CHEFS” burger
runderburger met pulled-pork, gorgonzola en slasoorten

 

"BOEG" burger"
runderburger, spicey-bacon, tomaat, 

sla soorten en rode ui
 

“VEGA” burger √
falafelburger, slasoorten, 

tzaziki, tomaat, augurk en rode ui
 

“FISH” burger
visburger, slasoorten en remouladesaus

burgers 17,50

Old school √  10,00
drie gebakken scharreleieren,
schouderham en jonge kaas 

Grunniger √  11,00
drie gebakken scharreleieren, mosterdmayonaise, 
pommodori-tomaten, meegebakken schouderham
en gesmolten jonge kaas 

Carpaccio 12,50
drie gebakken scharreleieren, gerookte entrecote, 
truffel-mayonaise en gebakken uitjes

Boegschroef 11,50
drie gebakken scharreleieren, schouderham,
jonge kaas, ui, champignons, paprika en spek 

Roerei 13,00
met diverse vissoorten 

Specialiteit van het huis
 

Huisgemarineerde botermalse spareribs
 goudgele friet, mayonaise en American coleslaw

maaltijdsalades
Caesar salade 14,50
bacon, Parmezaanse kaas, cherry tomaatjes, 
scharrelkip, scharrelei, croutons 
en yoghurt dressing 

Rijkelijk gevulde vissalade 16,50
met verschillende soorten koude vis, 
schaaldieren en bieslook-roomkaas 

Geitenkaas √  13,50
zacht gekarameliseerde geitenkaas, 
mango chutney, rauwe ham en 
geroosterde tuinbonen

Falafel √  13,50
met gegrilde groenten

OPEN SANDWICHES SOEPEN

Groninger mosterdsoep √ 6,25
droge worst, spekjes en fijngesneden bosui 

Italiaanse tomatensoep √ 6,25
met basilicum-pesto en crème fraîche

Curry soep √ 6,25
licht pittig met noodles en fijngesneden bosui

Soep van de chef √ 6,25
deze vertellen wij u graag 

SCHARRELEI  GERECHTEN

BLT 9,50
bacon, sla melange, pommodori-tomaat, 
rode ui, gebakken scharrelei 
en bieslook- roomkaas 

Kip teriyaki 12,00
rode ui, augurk, gebakken ui en mango chutney 

Vegetarisch √ 9,50
hummus, geitenkaas en avocado

Pulled pork 11,00
smokey BBQ saus, rode ui en slasoorten 

gepresenteerd op een witte of meergranen focaccia
broodjes

Eems 15,50
royaal belegd met diverse gerookte vissoorten, 
schaaldieren en bieslook-roomkaas 

Roombrie √  11,00
brie, bacon en peren chutney (warm geserveerd) 

Carpaccio 13,50
dun gesneden gerookte entrecote, augurk, 
gebakken uitjes, geroosterde tuinbonen, scharrelei, 
Parmezaanse kaas en truffel-mayonaise
 

Spicy chicken 12,00
gebakken scharrelkip met honing, chilisaus,
paprika, ui en gegratineerd met kaas 

Croquet 10,50
2 bourgondische rundvleescroquetten, 
geserveerd met wit of bruin brood, roomboter, 
frisse salade en Groninger mosterd

Croque monsieur √ 8,00
schouderham, jonge kaas en gegratineerd met kaassaus 

Croque madam √ 8,50
schouderham, jonge kaas, 
gebakken scharrelei en gegratineerd met kaassaus 

Croque vegetarisch √  7,50
tomaat, rode ui en gegratineerd met kaassaus

CROQUES
geserveerd op een witte of meergranen focaccia met tomatenketchup

geserveerd op 2 plakken wit of bruin brood van de warme bakker 

500gr. 20,50
750gr. 25,00
1000gr. 29,50

gepresenteerd op een witte, bruine of glutenvrije baguettegeserveerd met vers brood en kruidenboter 

geserveerd met goudgele friet, mayonaise en een royale salade 

KEUZE UIT:
 

Hot & spicY
Sweet

Smokey-BBQ



Noedels 

Scharrelkip
groenten, ketjap/sesamsaus, 
cashewnoten en gebakken uitjes 

Gepelde gamba’s
groenten en ketjap/sesamsaus

Biefstukpuntjes
groenten en ketjap/sesamsaus

Vegetarisch √
groenten, cashewnoten en ketjap/sesamsaus
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7,50

7,50 LUNCHKAART

warme gerechten

Kibbeling 17,50
van verse kabeljauw met remouladesaus 

Gegrilde runder rib-eye 19,00
met kruidenboter geserveerd 

Huisgemarineerde varkenshaassaté 17,50
kroepoek, gebakken uitjes, pindasaus en atjar tjampoer 

Boerenschnitzel 18,00
gebakken ui, paprika, champignons en spek 

Vegetarische tagliatelle √ 17,50
geitenkaas, diverse groenten, 
walnoten en truffelroomsaus

Vruchtencoupe 
met vanille-ijs en slagroom

 

Dame blanche
vanille-ijs met chocoladesaus, 

brownie en slagroom
 

Karamelroomijs 
met karamelsaus, fudge en slagroom

 

Warme appeltaart 
van Bert Bloem met vanille-ijs 

en slagroom
 

Vanilleroomijs met rum-rozijnen
advocaat, bitterkoekjes en slagroom

 

Kinderijsje 5,00
in een leuke beker om mee te nemen 

 

17,50

√ = of kan vegetarisch


