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Weekday Lunch Special 7,95

Vraag ons personeel naar het broodje van de maand
BROODJES & BURGERS

U BENT WELKOM VOOR ONTBIJT EN LUNCH
voor reserveringen of vragen tel.: +31641078060

BRUNCH

FRAîCHE FRIED CHICKEN & WAFFLES 13,95

gebakken kip, wafels met stroop, roerei
DIRTY BENNY FLO 10,95

gepocheerde eieren met hollandaise saus, avocado, knoﬂook,
spinazie, spek en geroosterde tomaat op getoast zuurdesem.

TREE HUGGERS 8,50 meeneem tip

SIR BENNEDICT 12,95

FRAîCHE FRIED CHICKEN BURGER 7,95

FRENCH MONTANA 8,95

2 pompoenpitbroodjes, gegrilde seizoensgroente, geroosterde
walnotenhummus, ingelegde rode kool, geitenkaas
gebakken kip, sla, tomaat, gebakken uien, ketchup
voeg toe: gebakken ei, kaas, spek, avocado of champignons
+1,- per item
B.A.S.S. 9,50 meeneem tip

getoast zuurdezem, spek, avocado, zalm, baby spinazi, gekonﬁjte
prei en walnotenpesto
PHILLY PHILLY 9,95

halve baguette, pulled beef, gekarameliseerde uien, kaassaus,
sriracha-mayonnaise

gepocheerde eieren met hollandaise saus, gerookte zalm en
avocado op getoast zuurdesem
wentelteefjes, friszoete fruitcompote, vers seizoensfruit en stroop
THE SLEEPOVER 13,95

twee pannenkoeken, spek, roerei, saucijsjes en gebakken aardappeltjes

SALADE

ALLERGIC TO EVERYTHING 7,95 meeneem tip

gemengde sla, courgette, komkommer, erwten, quinoa
voeg toe: zalm +3,50 // avocado +1,- // gepocheerde ei +1,-

FISH & CHIPS BURGER 8,95

ALL DAY BREAKFAST

W&B BURGER 8,95

twee luchtige pannenkoeken, griekse yoghurt, granola, aardbeien
en stroop

gebakken vis, franse friet, ingemaakte uien, tartaarsaus
180gr black angus beef burger, sla, tomaat, gebakken uien, trufﬂe-/
hamburgersaus
voeg toe: gebakken ei, kaas, spek, avocado of champignons
+1,- per item

SUNDAY’S PANCAKE DELIGHT 8,95

BREAKFAST BURRITO 7,95 meeneem tip

bloemtortilla met roerei, spek, salsa, zwarte bonen en cheddar kaas
KEEPIN’ IT LIGHT 7,95

griekse yoghurt met granola en vers seizoensfruit, roerei toast
voeg toe: gerookte zalm +2,50 // spek +1,-

SOEP

GREEN LIGHT 5,95

romige courgette-/ erwtensoep met frisse munt en geitenkaas

CLASSIC COUNTRY OMELETTE 7,95

3 eieren, geroosterde seizoensgroenten, kaas en getoast zuurdesem
voeg toe: gerookte zalm +2,50 // spek +1,-

IETS VOOR ERBIJ

FRAîCHE FRIED CHICKEN
TWEE WORSTJES
SPEK, twee stuks
TRUFFEL FRIET
TWEE EIEREN bereid naar keuze
TOAST & BOTER
WAFEL & STROOP
TWEE PANNENKOEKEN
YOGHURT & GRANOLA
voeg toe:
vers fruit
slagroom
chocolate chips

6,50
3,95
2,90
3,95
3,75
1,50
4,95
4,95
3,95
+1,00
+0,50
+1,00

WARME DRANKEN
Cappucino
Latte
Flat White (double shot)
Americano (double shot)
Espresso
Extra shot

liever geen melk? vraag naar ons alternatief.

3,3,3,50
3,2,50
+1,+,50

Warme Chocolademelk (wit of puur)
Thee (gember, munt, of selectie)

3,3,-

HOUSE MADE

Lemonade
Iced Tea (smaak van de dag)
Sap van de Dag
Jus d’Orange
+1,50 grote sappen

KOUDE DRANKEN

Arizona Iced Tea
Tonic
Ginger Ale
Ginger Beer
Apple Juice
V8 Tomato juice
Pineapple Juice
Orangina
Cola (zero)
Bronwater (ﬂat/sparkling)

all dishes may contain nuts, fish, soy, eggs, milk, celery, mustard, sesame, peanuts and gluten. please inform your server of any allergies // 10% gratuity added for parties of 8 or more

3,3,4,3,-

3,50
3,3,3,2,50
2,50
2,50
3,2,50
2,50

