
Tapwater
Tapwater bruisend €  1,50
Tapwater plat €  1,50
Tapwater bruisend (0,75ltr) €  3,00
Tapwater plat (0,75ltr) €  3,00

Fris
Cola €  2,50
Cola light €  2,50
Tonic €  2,50
Fuze tea sparkling €  2,75
Fuze tea green €  2,75
Fanta orange €  2,50
Cassis €  2,50
Bitter lemon €  2,75
Sprite  €  2,50

Bieren
Hertog Jan €  3,00
Leffe 0.0% €  3,00
Bastaard premium radler €  3,00
Hoegaarden wit €  3,75
Leffe dubbel €  4,25
Leffe tripel €  4,75

Huiswijn wit
Chardonnay glas €  3,75
Chardonnay fles €20,00
Huiswijn rood
Cabernet Sauvignon glas €  3,75
Cabernet Sauvignon fles €20,00
Rosé
Rosé per glas €  3,75
Rosé per fles €20,00

Bestellen kan aan de bar.

Koffie (Santas)
Koffie €  2,50
Espresso  €  2,50
Dubbele espresso €  3,50
Cappuccino €  2,75
Koffie verkeerd  €  3,25
Espresso macchiato €  3,00
Latte machiato €  3,50
Chocolademelk (warm) €  3,50
Tipje slagroom(gezoet) €  0,50

Thee
Thee per glas( diverse smaken) €  2,50
Verse munt thee €  3,00
Verse gember thee €  3,00

Voor bij de koffie of thee
Diverse soorten gebak vanaf €  3,75
Muffin €  2,75
Tony chocolonely (diverse smaken) €  2,50
Tipje slagroom €  0,50

Vruchtensappen
Jus d’Orange €  2,75
Appelsap €  2,75
Tomatensap €  2,75

Zuivel
Glas melk €  2,00
Fristi €  2,75
Chocomel €  2,75

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Voor meer informatie, stel uw vraag aan de bar.



BROOD 

Buurenkaas met rucola, tuinkers en dadel confiture € 6,75

Boeren kippendij salade & zoetzure komkommer € 6,25

Twee Rotterdamse kroketten met brood & grove mosterd € 6,50

Tosti d ‘Italia, foccacia, Parmaham, zongedroogde tomaat,  € 6,50
mozzarella & pesto
 
WARM

Runder hamburger met Rotterdamse oude kaas, bieten, € 10,00
pickles, little gem & truffel mayonaise 

Huisgemaakte quiche met ricotta, € 9,50
spinazie & een frisse salade

Marokkaanse Harira soep met kikkererwten, € 6,50
geserveerd met brood van Jordy

SALADES

Caesar salad; little gem, gebraden kippendij, ei, rode ui, € 9,50
Parmezaanse kaas & ansjovis dressing
Salade van de  dag (kijk op ons krijtbord?) dagprijs

Onze salades worden geserveerd met brood van Jordy

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Voor meer informatie, stel uw vraag aan de bar.

Voor bij de borrel 

Olijven mix  €  4,50

Notenmix (smoke house)  €  5,00 

Plankje Rotterdamse specerijen worst  €  6,50

Plankje Buurenkaas €  6,50

Rotterdamse bitterballen (6 stuks) €  6,00 

Vegetarische spicy springrol  €  6,50 

Proeverij van de borrelkaart voor 2 personen bestaande uit: € 24,50
Bitterballen/specerijen worst/noten/olijven en tafelzuur
 
* Supplement extra persoon € 12,00

KIDS 

Tosti ham / kaas met ketchup  €  3,50 

Rotterdamse kroket met een witte boterham €  2,50

Boterham belegd met hagelslag, jam of pindakaas €  1,75

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Voor meer informatie, stel uw vraag aan de bar.


