Div. frisdranken & sappen

huisblend
Fazenda Primavera
Yellow Catuai
Koffie & thee

Koffie
Koffie compleet
Koffie verkeerd
Americano
Cappuccino
Frapppuccino
Vanille
Chocolat cookie

€ 1,50
€ 2,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,75

Espresso
Espresso macchiato
Ristretto

€ 1,50
€ 1,65
€ 1,50

€ 2,50
€ 2,50

Spa rood
Spa blauw
Spa finesse 0,75
Spa reine 0,75
Coca-cola
Coca-cola light
Coca-cola Zero
Fanta orange
Hero cassis
Sprite
Schweppes bitter lemon
Schweppes tonic
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Sappen
Appelsap
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 2,25

Div. bieren & huiswijnen
Gulpener château Neubourg pilsner
€ 2,50
Brouwerij Noordt
Noordtsingle
Blond
Dubbel
Triple

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Alcoholvrij/arm
Heineken 0.0
Warsteiner pilsner alcoholfrei
Amstel Radler 0.0

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,00

Wit droog
Wit zoet
Rood
Rosé

Huiswijnen

Div. gedistilleerd vanaf

Thee

Ets Earl grey
Ets English breakfast
Ets Green tea
Ets Super berries
Ets Rooibos
Ets Chamomile

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Verse Muntthee

€ 2,00

Barspecials & Bites vanaf 15.00 uur
Rotterdamsche bitterballen
portie 6 stuks

€ 4,50

Exclusieve ballen van Cees
Zwezerik, Hollandse garnaal, Black Angus. portie 6 stuks

€ 7,50

Borrelplank In ‘t oude Noorden
2 pers
Div dungesneden vleeswaren,
oude Rotterdamsche kaas en Amsterdams tafelzuur

€ 7,50

Crunchy p.p.
Kroepoek, tortillachips en nori tempura met chilisaus
Drinks
Kir Classic
Sloe Gin Kir
Mediterrean Gin-Tonic

€ 1,25
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,50

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

Lunchkaart
Wrap it up, tortilla met beenham, coleslaw,
honing-mosterddressing en avocado.
** met geitenkaas i.p.v. ham € 4,50

Tortilla, chorizo, rode ui, zoete aardappel en
ui verpakt in een eitje ** zonder chorizo
€ 3,75

Gua Bao, gestoomd Aziatisch broodje met
krokante kip, wasabimayonaise en zoetzure
komkommerlinten ** met vegetarische
kipstukjes in chili saus. € 4,25

Lunchboard kopje soep van de dag,
boerenboterham met klassiek eitje,
boerenboterham met pulled pork en coleslaw.
** Vega kipstukjes met gerookte mayonaise
€ 5,25

Terug in blik, salade van makreel met ei,
olijven, aardappel en sperzieboontjes in frisse
limoenmayonaise. € 4,25
Even stapelen, drie getoaste
boerenboterhammen met gerookte kip, krokante
bacon, Little gem , gekookt ei, tomaat en
truffelmayonaise. € 4,25
Soep als maaltijd, vandaag een klassieke
minestrone, Italiaans brood, en morgen zien we
wel weer. € 2,95
“ Maasstedeburger” (175 gram) hamburger,
gerookte mayonaise, pittige salsa, gebakken ui
met spek op een sesambun. € 4,25
Kaastafel met keuze uit internationale kazen
met boerenbrood € 6,50
Longeur framboise, verse framboosjes en een
scheutje van Theo € 4,50
Crème brulée geparfumeerd met steranijs en
Marie Brizzard Anisette € 4,50

No take away, Noedelsalade met lente-ui,
pittige gamba’s , nori crackers en kim chi.
** tempura van groenten i.p.v. gamba’s.
€ 4,75
Mediterraan, salade van penne met gegrilde
groenten, Italiaanse kruiden, burrata en home
made flat bread van de Big Green Egg met
Maldonzout, olijfolie en mediterraanse kruiden.
€ 6,50
Holtkamp, rundvlees croquette met
boerenbrood en mosterd.
€ 2,25

Als extra te bestellen
Verse frites met truffelmayonaise
€ 2,00
Groene salade met kruiden en licht gebonden dressing € 1,75
Tomaat met ui, Maldonzout en olijfolie
€ 1,75
** = vegetarisch of vegetarisch te bestellen

