
Patisserie – uit eigen keuken

 
Appeltaart (met slagroom 0,5 extra) 4
Carrot cake met specerijen, roomkaas topping en kokos 3,5
Chocolade fudge cake         5 

Uitslapers – Ma / Vr vanaf 11.30 uur

Ontbijt – Za / Zo vanaf 10.00 uur

Verse roomboter croissant met jam 5
Biologische volle boerenyoghurt  5,75
Met biologische granola en ahornsiroop  
 
American pancakes 9,5
Met banaan, bosvruchtencoulis en ahornsiroop  

Ontbijt compleet 11,5
Koffie / thee, verse jus d’orange, roomboter croissant, jonge boerenkaas, 
beenham, jam, gekookt scharreleitje en diverse desem broodsoorten 

Ontbijt compleet vega 13,5
Koffie / thee, verse jus d’orange, roomboter croissant, jonge boerenkaas, 
romige brie, jam, gekookt scharreleitje, avocado, vijg, gegrilde courgette 
en diverse desem broodsoorten 

SMOOTHIES 
Perzik, passievrucht, mango 6
Avocado, peer, kiwi, appel, munt 6
Selderij, gember, appel, citroen 6

Lunch – 11.30 tot 16.00 uur

Kindertosti ham / kaas 4,5

TOSTI’S DESEMBROOD
Jonge boerenkaas en beenham met huisgemaakte ketchup 7,5
Romige brie met verse spinazie en pesto 8,5
Geitenkaas en gegrilde groenten met verse vijgen 9,5

UITSMIJTERS
Naturel 6,5
+ Kaas / Ham / Bacon / Kalfsrosbief 1 / 1 / 2 / 3
 
‘12 UURTJE’ 
Kop soep van de kaart en 3 sneetjes desembrood  14
Met jonge boerenkaas, kalfsrosbief en een biologische rundvlees kroket 

DESEMBROOD – wit of bruin 
Desembrood Old Amsterdam  7,5
Met zoete uiencompote en eikenbladsla  

Desembrood Burrata  9
Met pesto, pomodori en kropsla 

Desembrood huisgerookte zalm 9
Met mierikswortelcrème, rucola en zongedroogde tomaat  

Desembrood avocado 9
Met pomodori, scharreleitje en walnoot  

Desembrood rundercarpaccio 12,5
Met oude kaas, basilicum en zongedroogde tomaat  

Biologische rundvlees kroketten  12,5
Op desembrood met mosterd (2 stuks) 

Biologische rundvleesburger met bacon 14,5 
Piccalillysaus, verse cheddar cheese en frieten  
      
PALATIJN ALL-TIME FAVOURITES
Ciabatta geitenkaas 8,5
Met honing, zonnebloempit, amandel en ijsbergsla 

Ciabatta scharrel kipfilet  8,5
Cajun gekruid, tomaat, ui, ijsbergsla en knoflooksaus  
 
Ciabatta met romige brie 9,5
Met gepofte en gerookte paprika en frisse perenrelish

SALADES
Salade groene linzen  11,5
Mesclun, peer, venkel, cherrytomaatjes en yoghurt-ras el hanout dressing 
 
Salade scharrel kipfilet  11,5
Romaine sla, Parmezaan, bacon, scharreleitje, ansjovis en zwarte knoflookvinaigrette 
 
Salade geitenkaas  12,5
Met verse gegrilde groenten, zoete balsamico dressing en pittenmix  

SOEPEN
Soep van wortel, gember en kurkuma  5
Met gepofte wilde rijst en lente-ui 

Tomatensoep van zoete pomodori, lavas en sour cream 5

Hapjeskaart – vanaf 14.00 uur 

Groene olijven en zongedroogde tomaatjes gemarineerd in oregano 5,5
Rundvleesbitterballen met mosterd (8 stuks) 6,8
Falafelballetjes met vegan yoghurt–muntsaus (8 stuks) 6,5
Krokante kaashapjes met furikake dip (8 stuks) 8
Krokante kipfingers met spicy dip (8 stuks) 6,5
Nacho’s met Mexicaanse salsa, jonge kaas, guacamole en sour cream 8

Proeverij van onze kaart  14
Met dips (bitterballen, kipfingers, falafelballetjes en kaashapjes) 

Lunch – 11.30 tot 16.00 uur

notenvrij lactosevrijglutenvrijvega vegan


