BRIE SERRANOHAM
Brie, Serranoham, sla, honing en walnoot.

8.5

GEROOKTE ZALM
Met een honing-mosterd dressing, rode ui en kappertjes.

10

TONIJN SALADE
Met paprika, rode ui, appel en tonijnmayonaise.

10

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
Met Old Amsterdam, spekjes, pijnboompitjes, rode ui,
sud ‘n’ sol tomaatjes en truﬀelmayo.

YOGHURT BOWL
7.5
Pink yoghurt met granola, chiazaad, kokosrasp en vers
fruit.
AMERICAN PANCAKES
9.5
Met Canadese maple syrup, pink mascarpone en vers fruit.

11.5

CRUNCHY CHICKEN SALADE
Krokante kip op sla met paprika, komkommer, tomaat en
honing mosterd dressing.
TOSTI HAM KAAS
Tosti met ham en kaas.

6

POMODORI SOEP
Met room, basilicum en brood.

6

TOM KHA KAI SOEP
Thaise gevulde kippensoep met brood.

7.5

SWEET & SPICY CHICKEN
Zoet en pittige kip met ui en paprika op Landbrood.

9.5

KROKETTEN
Twee Van Dobben kroketten op Landbrood.

9

PISTOLET RENDANG
Lichtpittig rundvlees met atjar en seroendeng op een pistolet.

9.5

BBB - BIG BUGALOE BURGER
Burger van rund met kaas, spek en hamburgersaus.

12.5

BIETENBURGER
Burger van bieten met guacamole en sla.

12.5

BIEFSTUK BUGALOE
Biefstuk in de jus, medium gebakken met brood en verse friet.

22.5

BIEFSTUK MAMA PUTU
23.5
Biefstuk in pittige jus, medium gebakken met brood en verse friet.

12.5

GEITENKAAS SALADE
12
Geitenkaas op sla met paprika, komkommer, tomaat, walnoten en
honing.
ZALM SALADE
Gerookte zalm op sla met paprika, komkommer, tomaat en
honing-mosterd dressing.

13.5

TONIJN SALADE
13.5
Tonijn op sla met paprika, komkommer, tomaat en frisse dressing.
CRUNCHY CHICKEN WRAP
10
Krokante kip met guacamole, sla, komkommer, paprika, tomaat en
japaleños.
CARPACCIO WRAP
Old Amsterdam, spekjes, pijnboompitjes, sud ‘n’ sol tomaatjes en
truﬀelmayo.

JUS D’ORANGE

4

YELLOW HEALTHY
6.5
Smoothie met mango, kokos, passievrucht, acerola kers,
ananas en appel.
VEGGIE LOVE
Smoothie met spinazie, broccoli, mango, avocado,
tarwegras, gerstegras, spirulina en appel.
tot 12 jaar
KIDS SANDWICH
Keuze uit jam, hagelslag of kaas.

2.5

POFFERTJES
Poﬀertjes met poedersuiker en slagroom.

6.5

6.5

10

