
Wij hebben gekozen 

    voor zoveel mogelijk 

 ingrediënten van 

   Hollandse bodem.

Vegetarische tosti 9,75 
mozzarella, paddenstoelen tapenade, rode uien chutney,  

geroosterde hazelnoot en rucola   

 
Oesterzwam kroketten  10,75

 zuurdesem wit- of bruinbrood en fijne mosterd

(ook in rundvlees te bestellen)  
 
Twaalf uurtje  11,75

broodje oesterzwam kroket, kopje dagsoep en

spiegelei met kaas

Uitsmijter (ook vegetarisch te bestellen)  11,75

van 3 gebakken biologische eieren op zuurdesem 

wit- of bruinbrood met ham, Beemsterkaas en/of bacon  
 
Beefburger 20,00

smokey BBQ saus, oude Beemsterkaas, 

buikspek, tomaat, uienringen en frites

Pulled Jack Fruit 20,00

Italiaanse bol, rodekool, groene appel,

smokey BBQ saus en frites 
 
Kipsaté 20,00

satésaus, seroendeng, atjar, 

gefrituurde uitjes en frites

Heb je een allergie, laat het ons weten.

11:30 - 17:00

Dagverse soep
met brood en boter 

5,75

De verspillingsfabriek 
knolselderij pastinaaksoep
met brood en boter 

5,75

BROODJES 9,75 

SALADES 12,85

Rundercarpaccio
geroosterde hazelnoot en 

oude Beemsterkaas

Gerookte makreel
yuzu mayonaise, wakame-

salade en wasabi kroepoek

Geitenkaas
peer, honing en walnoten

L U N C H

BiologischVegetarisch

KLASSIEKERS SOEPEN
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D I N E R

Pasta fregola 18,00   
pompoenblokjes, room, sinaasappel, oude Beemsterkaas en 

geroosterde hazelnoot 

Diamanthaas 20,00

rode port saus en pastinaakcrème 

         
Varkensprocureur 20,00 
gemarineerd buikspek, bosui, gebakken appel en appelstroopsaus          

          
Kabeljauw  20,00   
antiboise en bimi                  

Beefburger 20,00

smokey BBQ saus, oude Beemsterkaas, buikspek, 

tomaat, uienringen en frites

Kipsaté 20,00

satésaus, seroendeng, atjar, gefrituurde uitjes en frites

Coq au Vin 22,00   
rode wijn jus en bospeen

Bol ijs    2,00

per stuk

Tiramisu creme   8,75

espresso, lange vingers 

Appel tarte tatin  8,75

pecannoten en karamelijs

Biologisch

Soep van de dag 
met brood en boter 

De verspillingsfabriek knolselderij 
pastinaaksoep
met brood en boter

 

Rundercarpaccio
geroosterde 

hazelnoot en oude 

Beemsterkaas 

12,50

Grof gesneden 
zuurdesem brood 
olijfolie, zeezout en 2 

soorten Groentegoed 

spread

7,50

Dun gesneden 
geroosterde biet 
geitenkaascrème, 

gepofte quinoa en 

zoetzure dressing

10,50

Tartaar van gerookte
makreel
yuzu mayonaise, 

wakame salade en 

wasabi kroepoek

12,50 

Alle hoofdgerechten zijn uitgebalanceerd en worden geserveerd met passende 

    garnituren op het bord. Om verspilling van eten tegen te gaan, kan je als 

extra garnituur naar eigen keuze één of meerdere supplementen kiezen.

Vegetarisch

> Verse frites met mayonaise

> In olijfolie en rozemarijn 

 gegaarde Roseval aardappelen

> Frisse salade

> Seizoensgroenten

Wij hebben gekozen voor zoveel 
        mogelijk ingrediënten 
     van Hollandse bodem.

Heb je een allergie, laat het ons weten.

2 GANGEN 23,95 3 GANGEN 29,95

HOOFDGERECHTEN  SOEPEN - 5,75  

NAGERECHTEN

SUPPLEMENTEN - 3,60

17 :00 -  21 :30

VOORGERECHTEN  

Salade witlof
jack fruit, avocado, 

radijs, walnoot,

citrus dressing

12,50

MSC
Duurzaam gevangen

Onze chef-kok stelt dagelijks een aantrekkelijk menu samen, met zoveel mogelijk regionale 
en verantwoorde ingrediënten. Onze bedieningsbrigade vertelt je er graag over. 
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