
Zalm 15,5
gerookte zalm • avocado  
gepocheerd eitje

Tonijnsalade 11,5
huisgemaakte tonijnsalade  
boontjes • tomaat • gekookt ei

Carpaccio 13,25
Parmezaanse kaas • spekjes • truffel
mayonaise • gerookte amandelkruim

Gezond Zoet of Zout 11,5
burrata • Parmaham • tomaat  
basillicum • mosterdcaviar

bao buns
Rendang  12,5
rundvlees • zoetzure pickels

Kip 11,5
kerrie kip • gamba

Vega    11,5
Rendang van Jackfruit 
zoetzure pickels

Vlees 14,5
brioche broodje • carpaccio 
boterham met kroket 
Oosters tomatensoepje 

Vis 15,5
brioche broodje • gerookte zalm salade 
boterham met garnalenkroket
vissoepje
 

Vis noch Vlees   14,5
brioche broodje • tunato   
boterham met oesterzwamkroket  
Oosters tomatensoepje Stellendamse vissoep  11,5

rouille • Parmezaanse kaas

Oosterse Tomatensoep   8,5
enochi • bao bun

Gerechten met  zijn vegetarisch.
Al onze gerechten worden in dezelfde  keuken 
bereid, waarbij we ook rekening houden met 
dieetwensen. Volledig vrij van allergenen  kunnen 
we helaas niet garanderen.
Gerechten met  zijn vegan.

Tosti old school 5,5
boerenham • kaas • augurkjes • ketchup

Pita geitenkaas 8,5
geserveerd met een vijgenjam 

Pannenkoek 5,5
naturel of (met spek + €1,50)

Saté  18,5
van kippendijen • pittige pindasaus 
kroepoek 

Verse frites 3,75
met mayonaise

Zoete aardappel friet 6,75
Parmezaanse kaas • truffelmayonaise

broodjes

twaalfuurtjes

ontbijt

maaltijdsalades

Ontbijt Zoet of Zout vanaf 11 uur 15
pancake • spek en bosbessenjam • tosti Old School • yoghurt met fruit

u heeft de keuze 
uit een flaguette 
wit of bruin

warme gerechten

Healthy People bowl   16,5
couscous • tunato • mango • boontjes 
wakame • komkommer • falafel

Salade Carpaccio 18,5
carpaccio • avocado • gerookte 
 amandelkruim • limoendressing

Salade Zoet of Zout  21,5
gerookte zalm • Hollandse garnaaltjes 
tonijn • mosseltjes • gerookte forel
huisgemaakte mayonaise • cocktailsaus

Salade Veronica 17,5
mini broodje hamburger • spies met  
kebab • gamba’s • Ras el Hanoutdressing

Salade Geitenkaas   17,5
geitenkaas • blauwe druiven  
walnoten • honing

oma bobs croquetten
maisbrood of meergranenbrood

Draadjesvlees croquetten 9,75
met mosterd

Garnalen croquetten  15
met mayonaise van citroengras

Kaas-Rucola croquetten   10
met grove Zaanse mosterd 

Classic burger  17,5
Meisterburger van rundvlees 
ketchup • kaas • augurk relish

Fishburger sweet & salt 16,5
dubbele visburger • Remouladesaus 

Mock Meat Burger 
Surf en turf   16,5
vegan gamba’s • truffelmayonaise

croquetten & burgers

ei
Uitsmijter Zoet of Zout  11,5
geroosterd briochebrood • rosbief 
truffelmayonaise 

Uitsmijter gezond   10,5
geroosterd briochebrood 
avocado • tomaat 

Omelet Garnalen 14,5
met Hollandse garnaaltjes  

Uitsmijter 
met spek  11,5
met boerenham of kaas   9,5
met boerenham en kaas 10,5

Kip  11,5
zoete aardappel frietjes • krokante kip 
 Parmezaanse kaas • truffelmayonaise
frisse salade 

Vis  13,75
verse friet • kibbeling • remouladesaus 
frisse salade

Rendang  13,75
verse friet • rendang van draadjesvlees 
mayonaise van citroengras 

 Al onze frietjes zijn ook 
vegan te bestellen!
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