
Famous lunch cafe food 
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100% biologisch brood  
Bowl yoghurt fruit en biologische granola V 
Croque monsieur 
Croque madame 
Toast met advocado tomaat en gekookt ei V 
Uitsmijter ham en kaas ( om en om gebakken ) 
Uitsmijter speciaal ham kaas ribeye ( om en 
om ) 

Divers broodjes 
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12.5 Oude Reypenear kaas met mosterd 
Eiersalade huisgemaakt en Vegetarisch 
Filet American met cornichons ei en ui 
Tonijn salade huisgemaakt 8.7 
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Rilette makreel met rode ui en cornichons 8.9 
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Runder ribeye gerookt truffelmayonaise
en parmezaan 
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Pita shredded chicken 
Pita hete kip  
Prosciutto ham met acte balsamico en rucola 
Focaccia geitenkaas met honing en noten V W 7.5 
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Focaccia caprese mozzarella tomaat basilicum 7.9  
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Hartige Luikse Wafels 
Wafel spek ei kaas  
Wafel advocado zalm kappertjes meloen  
Wafel buffel mozzarella tomaat basilicum V 
Wafel avocado champignons parmezaan V 8.2 

4.5 
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Brick a L” oeuff (krokante omelette uit Zuid Frankrijk) 
brick ham en kaas 
brick gorgonzola tomaat basilicum V 
brick gerookte zalm en cheddar  

Classics 
Huisgemaakte soepen 
Soep met croque monsieur  
Croque monsieur met frites  
Croquetten 2 met brood 
Classic one 3 sneetjes brood kaas ei croquette  
Classic two 2 sneetjes brood met ei croquette en soep 
Gruyere Omelette met bruschetta en frites V 
Hamburger V met advocado tomaat en cheddar V 
Kip saté van kippenborst met brood of frites 
Rundercapaccio pijnboompitjes pesto en parmezaan 
Crushi ( krokante california roll ) 
Verse huisgemaakte frites V 

Bal gehakt met rucola en Zaanse truffelmayonaise 
Burrata tomaat basilicum pijnboompitjes  

Salades 
Ceasar classic kip bacon ei parmezaan croutons  
Supreme lauwwarme geitenkaas honing en noten V 
Salmon gebakken zalm teryaki sesamzaad 

Zoetwaren 
Huisgemaakte appeltaart met slagroom V 
cheesecake ( nutella ) V 
Luikse wafel met chocolade slagroom aardbeien V 6 

Haagsche groepslunch met soep, yoghurt, diverse broodjes en drankjes vanaf 10 pp vraag naar de mogelijkheden 
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