U kunt uw bestelling telefonisch plaatsen van
vrijdag t/m zondag tussen 10.00 en 18.30 uur.

BEL: 075 - 614 09 27

AFHAAL
Menu

Starters
Broodzakje
geserveerd met kruidenboter en aioli
Huisgemaakte aspergesoep
naar keuze geserveerd met ham of zalm

4,50
5,50

Club sandwich

Keuze uit wit of bruin boerenbrood.
Geserveerd met frietjes en Zaanse mayo.

Club kip
met gegrilde kip, ei, spek, tomaat, komkommer
en kipcurry
11,50
Club fish
met gerookte zalm, tonijnsalade, Noorse garnalen,
tomaat en komkommer
12,50
Club Vega
met buffelmozzarella, gegrilde groenten en
pesto Club
9,95
Club Carpaccio
met pesto of truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
13,50

BEL: 075 - 614 09 27

Wraps

Geserveerd met frietjes en Zaanse mayo.

Wrap kip
met gegrilde kip, ei, bacon, tomaat, komkommer
en kipkerry
9,95
Wrap fish
met gerookte zalm, tonijnsalade, Noorse garnalen,
tomaat en komkommer
10,50
Wrap vega
met buffelmozzarella, gegrilde groenten en pesto
8,95
Wrap carpaccio
met pesto of truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
12,50

Maaltijdsalades

Alle maaltijdsalades worden geserveerd
met verse frites.

Salade gegrilde kip
met ei, bacon, tomaat en komkommer
Salade carpaccio
met pesto of truffelmayo, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas
Salade fish
met gerookte zalm, tonijnsalade en paling

BEL: 075 - 614 09 27

12,50
13,50
14,50

Warme gerechten

Geserveerd met rauwkost, vers fruit,
Vlaamse frites en Zaansemayonaise.

Twijfelaar
stokje varkenshaassate, hamburger en spareribs
Spareribs
huisgemarineerd, geserveerd met knoflooksaus
Duo
kip- varkenshaassaté, huisgemarineerd
met knoflooksaus
Zalmfilet
verse groenten, hollandaisesaus en groene kruiden
Hamburger
van 300 gram met passend garmituur
Kipburger
van 300 gram met bacon, frisse salade,
komkommer, tomaat en Toogsaus

18,95
8,95
18,95
19,95
17,50
17,50

Voor de kinderen hebben wij natuurlijk een heerlijke
frikadel, kroket of kipnuggets met Vlaamse frites en
sausjes.

Wijnen en desserts
Huisgemaakte sangria
een liter, geserveerd met vers fruit
Huisgemaakte brownie
van pure chocolade

BEL: 075 - 614 09 27

12,50
4,95

