
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO CASH - CARDS ONLY 
--- Graag per tafel afrekenen AUB --- 

 

BORRELHAPPEN    

BREEKBROOD met roomboter, aioli & olijfolie  6 ROTTERDAMSE BITTERBALLEN 6 stuks met mosterd 6.5 

R’DAMSE OUDE KAAS 55 maanden | met mosterd 4.5 OESTERZWAM BITTERBALLEN 6 stuks met mosterd 7.5 

FUET spaanse droge worst | met mosterd 4 MINI KAASSOUFFLÉS 6 stuks met sweet chili saus 5.5 

AMANDELEN gezouten en gerookt     4 MINI FRIKANDELLETJES 6 stuks met mayonaise  4.5 

OLIJVEN groen met pit 4 BITTERGARNITUUR 16 st. combi van de 4 bovenstaande 15 

LOADED NACHO’S cheddar, jalapeños, rode ui & 3 dips  7.5 PUNTZAK VERSE FRIET +mayonaise (truffelmayo? +€1,-)  4 

CAMEMBERT UIT DE OVEN met brood 8.5 KAASPLANKJE rotterdamse oude kaas, kernhem &  12.5 

PIMIENTOS DE PADRÓN groene pepers met zeezout 7 delfts blauw met notenbrood, aceto stroop & mosterd   

  Glaasje rode port?  4.5 

    

BURGEMEESTERS PLANK fuet, olijven, brood met 20 BURGEMEESTERS PLANK VEGA olijven, brood met 20 

smeersels, rotterdamse bitterballen, oude kaas, delfts  smeersels, oesterzwam bitterballen, oude kaas, delfts  

blauw, pimientos & baby nacho’s  blauw, pimientos & baby nacho’s  

    

LUNCH  MEESTERBURGERS & FLAMMKUCHEN   

GEPOFTE KNOFLOOKSOEP met brood en roomboter  5.5 BLACK ANGUS CHEESEBURGER beefburger á 180gr met 11.5 

  cheddar, uienchutney, augurk, tomaat & truffelmayo  

HOTDOG DELUXE bockworst op een brioche broodje  6.5                                                              Met verse frieten? +4 

met zuurkool, ketchup, honing-mosterd saus &   PORTOBELLO BURGER gemarineerde kastanje- 8.5 

krokante uitjes                                   Met verse frieten? +4 champignon gevuld met blauwe kaas, gegrilde paprika,  

  rode ui, rucola & balsamico mayo       Met verse frieten? +4 

VEGGIE HOTDOG DELUXE vega worst op een brioche 7.5   

broodje met zuurkool, ketchup, honing-mosterdsaus  FLAMMKUCHEN BACON crème fraîche, bacon, 10 

en krokante uitjes                                 Met verse frieten? +4 rode ui & rucola  

    

PENNE CON FUNGHI vegetarische pasta met padden-  9 FLAMMKUCHEN ZALM crème fraîche, gerookte zalm, 11 

stoelen in een romige saus met parmezaan en rucola     groene asperges, rode ui & rucola  

    

RENDANG VAN JACKFRUIT klassiek indonesisch stoof- 11 FLAMMKUCHEN GEGRILDE GROENTE crème fraîche, 9.5 

gerecht op veganistische wijze   gegrilde groenten, chimichurri & rucola  

                                                Met basmatirijst en atjar    
     

SIDES  DESSERTS  

COLESLAW homemade 2.5 CHEESECAKE met bosbessensaus 5 

GEGRILDE GROENTEN met knoflookolie  4 KAASPLANKJE rotterdamse oude kaas, kernhem &  12.5 

  delfts blauw met notenbrood, aceto stroop & mosterd  

  Glaasje rode port?  4.5 

 
 

  


