Voorgerechten

Onderstaande gerechten
vanaf 17.00 verkrijgbaar

oCarpaccio				11,50
Pecorino, pijnboompitten & truffelmayo

oBroodplank				 6,50
met 3 smeersels

Kies je burger
Onze burger is standaard voorzien
van 100% rundvlees á 125 gram.

oGarnalen in knoflook olie 10,25
oGeitenkaas salade		
10,75

oBurger Plezant 		

12,50

oPlank Plezant			

oMr. Spicy 			

13,25

oTriple Cheese 		

13,75

oThe Mexican 		

13,75

oFalafel Vega 			

12,50		

Kies je vlees/burger 		

Meerprijs

bio geitenkaas, avocado, bladsla & gedroogd tomaatje

14,75

voor 2 personen, vis/vlees/vega gecombineerd

Hoofdgerechten vlees/vis/vega

Biefstuk van Ossenhaas met kruidenboter
o150 gram				16,75
o250 gram				24,95
Biefstuk van Ossenhaas met Plezant jus
o150 gram				17,75
o250 gram				25,95
Biefstuk Loods van Ossenhaas
met Plezant jus, uien, kippenlevertjes & spek

o150 gram				21,50
o250 gram				29,50

oRib eye 250 gram 			

19,75

ojus of okruidenboter

Sla, tomaat, augurk, zuurkool, bacon,
gefrituurde uitjes, cheddar & truffelmayo

Sla, augurk, feta, pittige tomatensaus,
jalapeños & houmous

Sla, tomaat, augurk, cheddar,
oude kaas, gorgonzola, gedroogde bacon,
gefrituurde uitjes & BBQ saus
Sla, tomaat, augurk, cheddar,
rode ui, salsa verde, nacho’s,
crème fraiche & guacamole

Kikkererwten burger, sla, zoete koolsla,
augurk & tzatziki

o100% rundvlees M (175 gram)
o100% rundvlees XL (2 x 125 gr)
oBlack Angus burger (200 gram)
oKipburger (200 gram)		

1,00
3,75
2,00

oTonijnsteak lijngevangen		
18,50
oNoordzeetong 500 gram dagprijs
1,00
oZeebaars
			
25,50
oKipsaté				16,75
Kies je broodje
oSpareribs		
18,75
oTraditioneel broodje (sesam)
oBrioche
oMaaltijdsalade
17,75
quinoa, groene asperges en bio geitenkaas
oBlack-pepper
oWrap gegrilde kip ovega kip 16,50
rauwkost, tzatiki, feta, zongedroogde
tomaat en rode ui

oGevulde portobello’s (2)

*Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten,
voor informatie vraag onze bediening.

16,50

een crème van pastinaak, gegrilde groenten, honing
bio geitenkaas, zongedroogde tomaat en walnoot

Kies je bijgerechten

oFriet............................................2,95
oZoete aardappel friet................4,00
oPof aardappel crème fraîche...2,50
oMaiskolf..................................3,50
oSpies gegrilde groente Bio........4,00

Onze gerechten worden bereid

op de originele houtskoolgrill
oGemengde salade van bladsla...4,75
oGebakken champignons...........2,25
oGebakken ui...............................1,50
oKippenlevertjes ........................4,00
oAppelcompote........................... 2,50

