Lunch
Broodjes

- Toast met filet americain, kappertjes, rode ui
en kruidenmayonaise
- Geitenkaascréme met rode biet, mangochutney
en walnoten
- Gerookte kip met bacon, avocado en
tandorimayonaise
- Hummus met geroosterde groenten en noten
- Pulled pork met saus Weesperplein
- Gerookte zalm met bieslookroomkaas en bosui
- Makreelsalade met appel en avocado

Pannenkoeken
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 10,00
€ 7,50

Lunch Parade

Verschillende warme en koude
lunchhapjes met salade en brood
vanaf 2 personen te bestellen p.p. € 12,00

- Salade gerookte kip met gegrilde
groenten en tandorimayonaise
€ 10,00
-Salade carpaccio met croutons, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise		€ 12,50
- Salade gerookte zalm en makreel met appel en
avocado
€ 12,50
- Salade witlof met kweepeer, blauwe kaas en
walnoten
€ 9,00

Klassiekers

- Soep v/d dag
€ 7,00
- Huisgemaakte kaaskroketjes met kaas van de
Groene Griffioen en groene kruidenmosterd
€ 9,00
- Rundvleeskroketten op brood met mosterd		€ 8,00
- Uitsmijter met ham/kaas en/of spek op brood
en salade
€ 8,00
- Boerenomelet op brood met groenten,
ham en kaas
€ 9,00
- Omelet met gerookte zalm, tomaat, bosuien
en salade
€ 11,00
- 12 uurtje; boterham met filet americain, boterham
met één rundvleeskroket en een kopje
pomodorisoep		€ 9,50

- Boterham met ham of kaas
- Boterham met pindakaas

alleen verkrijgbaar op basis van reservering

Deze eeuwen oude Engelse traditie is enorm populair
voor een gezellige ontspannen middag met familie of
vrienden. Wij presenteren onze
lekkernijen op etagères met
daarbij luxe theeservies.
Een high tea bedraagt
p.p. € 18,50

- Sandwiches met diverse soorten luxe beleg
- Bonbons en fudge
- Scones met clotted cream en jam
- Vers fruit
- Hartige taart
- Diverse smaken muffins
- Weespermoppen
- Huisgemaakt gebak
- Soep
- Diverse mooie theesoorten (onbeperkt)

High wine

alleen verkrijgbaar op basis van reservering

High wine is de nieuwe hartige variant op High tea.
Bent u geen liefhebber van de zoetige hapjes, maar
wel van de gezelligheid die het samenzijn teweeg
brengt dan is een high wine echt iets voor u.
Wij starten met een fris glaasje bubbels met
daarbij een bijpassende amuse.
Hierna serveren wij u 3 verschillende halve glazen
wijn met een bijpassend hapje. Als afsluiter mag u
zelf nog een glaasje kiezen van de wijnen die u
geproefd heeft en het lekkerst vond.
Een High wine bedraagt
p.p. € 29,50

€ 2,95
€ 2,95

Gebak

Tosti’s
- Tosti met ham en/of kaas
- Tosti met kaas/chorizo en pesto

High tea

€ 5,00
€ 6,50
€ 5,50
€ 7,00
€ 5,50
€ 7,00

Dit is uit te breiden met een glaasje
prosecco voor de prijs van
p.p. € 21,50

Salades

Kids

- Pannenkoek met stroop en/of poedersuiker klein
groot
- Pannenkoek met Nutella
klein
groot
- Pannenkoek met spek en/of kaas
klein
groot

€ 5,00
€ 6,00

- Huisgemaakte boterkoek
- Appelgebak met slagroom
- Appelgebak zonder slagroom

€ 2,50
€ 3,85
€ 3,50

