ALLERGENENKAART
Lunch
Brood
Ambachtelijk wit of bruin molenaarsbrood of
glutenvrij brood
Molenaarsbrood bruin: gluten, sesamzaad, melk*
Molenaarsbrood wit: gluten, melk, sesamzaad*
CARPACCIO | 11
Dungesneden ossenhaas met gebakken spekjes,
Italiaanse Grana Padano, pijnboompitten en
truffelmayo
Carpaccio: allergeenvrij
Truffelmayo: gluten, ei, soja, mosterd
Rucola: allergeenvrij
Pijnboompitten: pinda*, noten*
Grana Padano: melk, ei
Spekjes: allergeenvrij
Bieslook: allergeenvrij
AVOCADO EN EI
| 8,5
Op toast met tomaat, een zacht gekookt ei en
Italiaanse Grana Padano
Guacamole: allergeenvrij
Roma tomaat: allergeenvrij
Ei: ei
Grana Padano: melk, ei
MAKREEL | 8
Met rode ui en limoen-sesammayo
Makreel: vis
Citroen: allergeenvrij
Sla: allergeenvrij
Bieslook: allergeenvrij
Room: melk
Limoen-sesammayo: ei, soja, mosterd, sesamzaad,
gluten*, pinda*, noten*
Rode ui: allergeenvrij
OSSENHAASPUNTJES | 11,5
Met een mix van champignons, ui, paprika, rucola
en een Oosterse saus
Ossenhaas: allergeenvrij
Oosterse saus: gluten, soja, selderij, sulfiet
Champignons: allergeenvrij
Paprika: allergeenvrij
Rucola: allergeenvrij
Uienringen: allergeenvrij
Bieslook: allergeenvrij
Sla: allergeenvrij
Bosui: allergeenvrij
Sesamzaad: sesamzaad, gluten*, pinda*, noten*

BURRATA
| 10
Een Italiaanse kaas, gemaakt van mozzarella en
room, met mix van gegrilde courgette, aubergine,
groene asperge en paprika
Courgette: allergeenvrij
Paprika: allergeenvrij
Aubergine: allergeenvrij
Burrata: melk
Groene asperge: selderij
Olijfolie: allergeenvrij
Romaatjes: allergeenvrij
Bosui: allergeenvrij
Rucola: allergeenvrij
GEGRATINEERDE GEITENKAAS
| 9,5
Met bacon, rucola, dadels, walnoten en
honing-mosterddressing
Ook vegetarisch verkrijgbaar
Gegratineerde geitenkaas: melk
Bacon: allergeenvrij
Rucola: allergeenvrij
Walnoten: noten, pinda*
Dadels: allergeenvrij
Honing-mosterddressing: ei, mosterd, sulfiet
UITSMIJTER | 8
Drie eieren met supplement naar keuze
Extra: achterham, kaas, spek, tomaat of champignons
(+0,5 per supplement)
Slagarnituur: allergeenvrij
Ei: ei
Bieslook: allergeenvrij
Achterham: melk, selderij
Kaas: melk
Spek: allergeenvrij
Tomaat: allergeenvrij
Champignons: allergeenvrij
UITSMIJTER CARPACCIO | 11
Drie eieren met dungesneden ossenhaas, Italiaanse
Grana Padano en truffelmayo
Slagarnituur: allergeenvrij
Ei: ei
Carpaccio: allergeenvrij
Grana Padano: melk, ei
Truffelmayo: gluten, ei, soja, mosterd
Bieslook: allergeenvrij

Bij sommige gerechten wordt een slagarnituur geserveerd, deze bevat geen allergenen

BOEREN OMELET | 9
Drie eieren met kaas, spek, aardappel, champignons,
ui, paprika en tomaat
Slagarnituur: allergeenvrij
Ei: ei
Romaatjes: allergeenvrij
Uienringen: allergeenvrij
Paprika: allergeenvrij
Champignons: allergeenvrij
Aardappel: allergeenvrij
Bacon: allergeenvrij
Kaas: melk
Kuipje roomboter: melk

Sandwiches
Geserveerd met tortilla chips
en tomatenmayo
Tortilla chips: mosterd*, gluten*, soda*, selderij*
Berenkruiden: selderij, mosterd
Tomatenmayo: ei, soja, noten, mosterd
CLUB SANDWICH KIP | 11
Met bacon, ei, komkommer en tomaat
Molenaarsbrood: gluten, melk, sesamzaad*
Kipfilet: allergeenvrij
Bacon: allergeenvrij
Ei: ei
Sla: allergeenvrij
Komkommer: allergeenvrij
Tomaat: allergeenvrij
CLUB SANDWICH ZALM | 12,5
Met rode ui, guacamole en komkommer
Molenaarsbrood: gluten, melk, sesamzaad*
Gerookte zalm: vis
Guacamole: allergeenvrij
Sla: allergeenvrij
Komkommer: allergeenvrij
Rode ui: allergeenvrij
Bieslook: allergeenvrij
Citroen: allergeenvrij

Salades
Tosti’s

Alle salades worden geserveerd met:
Wit breekbrood: gluten, soja*, sesamzaad*, lupine*
Kuipje roomboter: melk

Molenaarsbrood bruin: gluten, sesamzaad, melk*
Molenaarsbrood wit: gluten, melk, sesamzaad*
HAM-KAAS | 5
Achterham: melk, selderij
Kaas: melk
Ketchup: allergeenvrij
Slagarnituur: allergeenvrij
PARMAHAM | 6,5
Met burrata, rucola, pijnboompitten en truffelmayo
Parmaham: allergeenvrij
Burrata: melk
Pijnboompitten: pinda*, noten*
Truffelmayo: gluten, ei, soja, mosterd
Rucola: allergeenvrij
Slagarnituur: allergeenvrij

Trio van broodjes
VLEES | 11
Buikspek met een hot & spicy Oosterse saus,
Berenburger Classic en pittige kip
Mini sandwich broodjes: gluten, sesamzaad*
Little Gem: allergeenvrij
Slagarnituur: allergeenvrij
Buikspek: soja
Oosterse saus: gluten, soja, selderij, sulfiet
Burger: gluten, mosterd
Zoetzuur: soja, selderij, sulfiet
Berenburgersaus: ei
Champignons: allergeenvrij
Paprika: allergeenvrij
Ui: allergeenvrij
Kipfilet: allergeenvrij
Pittige saus: soja, selderij

12-uurtje
12-UURTJE | 11
Complete lunch met tomatensoep,
3 boterhammen, kaas, achterham, spiegelei, kroket
en met koffie, thee of melk
Slagarnituur: allergeenvrij
Tomatensoep: gluten, melk
Molenaarsbrood: gluten, sesamzaad, melk*
Kaas: melk
Achterham: melk, selderij
Rundvleeskroket: gluten, melk, soja, selderij
Mosterd: mosterd
Ei: ei
Kuipje roomboter: melk

Warm
WRAP PITTIGE KIP | 9,5
Met een mix van champignons, ui, paprika en
een pittige saus, geserveerd met tortilla chips
en tomatenmayo
Wrap: gluten, melk
Kipfilet: allergeenvrij
Champignons: allergeenvrij
Paprika: allergeenvrij
Uienringen: allergeenvrij
Pittige saus: soja, selderij
Tortilla chips: mosterd, gluten*, soda*, selderij*
Tomatenmayo: ei, soja, noten, mosterd
RUNDVLEESKROKETTEN | 8
Met mosterd
Keuze uit frites (+0,5) of brood
Slagarnituur: allergeenvrij
Molenaarsbrood: gluten, sesamzaad, melk*
Kuipje roomboter: melk
Franse frites: allergeenvrij
Rundvleeskroket: gluten, soja, melk, lupine, selderij
Mosterd: mosterd
VEGETARISCHE KROKETTEN
|8
Met mosterd
Keuze uit frites (+0,5) of brood
Slagarnituur: allergeenvrij
Molenaarsbrood: gluten, sesamzaad, melk*
Kuipje roomboter: melk
Franse frites: allergeenvrij
Vegetarische kroket: ei, gluten, melk, selderij
Mosterd: mosterd
GARNALENKROKETTEN | 9
Met limoen-sesammayo
Keuze uit frites (+0,5) of brood
Slagarnituur: allergeenvrij
Molenaarsbrood: gluten, sesamzaad, melk*
Kuipje roomboter: melk
Franse frites: allergeenvrij
Garnalenkroket: melk, vis, schaal en
schelpdieren, gluten, selderij
Limoen-sesammayo: ei, soja, mosterd, sesamzaad,
gluten*, pinda*, noten*
Citroen: allergeenvrij

SALADE GEGRATINEERDE
GEITENKAAS
| 12,5
Met bacon, dadels, tomaten,
walnoten en honing-mosterddressing
Ook vegetarisch verkrijgbaar
Sla: allergeenvrij
Tomaten: allergeenvrij
Komkommer: allergeenvrij
Croutons: gluten, sesamzaad, melk*
Honing-mosterd dressing: ei, mosterd, sulfiet
Gegratineerde geitenkaas: melk
Dadels: allergeenvrij
Walnoten: noten, pinda*
Bacon: allergeenvrij
CAESAR SALADE | 12,5
Met kipfilet, ei, bacon, Italiaanse Grana Padano,
guacamole, croutons en yoghurtdressing
Extra: gamba’s (+3,5)
Sla: allergeenvrij
Grana Padano: melk, ei
Guacamole: allergeenvrij
Ei: ei
Yoghurtdressing: melk, ei
Croutons: gluten, sesamzaad, melk*
Bacon: allergeenvrij
Kipfilet: allergeenvrij
Berenkruiden: selderij, mosterd
Gamba’s: schaaldieren
SALADE VIS | 15
Met gerookte zalm, makreel, gebakken gamba’s,
rode ui en yoghurtdressing
Sla: allergeenvrij
Tomaten: allergeenvrij
Komkommer: allergeenvrij
Bieslook: allergeenvrij
Croutons: gluten, sesamzaad, melk*
Rode ui: allergeenvrij
Gerookte zalm: vis
Gamba’s: schaaldieren
Makreel: vis
Yoghurtdressing: melk, ei
Citroen: allergeenvrij

TOMATENSOEP | 6
Romige tomatensoep met rundvlees gehaktballetjes,
crème fraîche en bieslook
Tomatensoep: gluten, melk
Crème fraîche: melk
Bieslook: allergeenvrij
Breekbrood: gluten, soja, sesamzaad, lupine

Op deze kaart zijn de volgende allergenen meegenomen: gluten - melk - ei - vis - pinda - noten - soja - schaal en/of schelpdieren - weekdieren - selderij - mosterd - sesamzaad - sulfiet - lupine
Onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten

* Het product kan mogelijk sporen bevatten van deze allergenen
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