
Lunch
Kleine lekkernijen

Tafelbroodje
   met dipjes
Brabants worstenbroodje

€ 6,95

€ 3,75

Soepjes

geserveerd met brood en een dipje

Pomodorisoep
   met gehakt en bosui
Oosterse (maaltijd) noodlesoep
  met kip, gamba’s en oosterse groeten 
Seizoensoep
  soep die past bij het seizoen

Klein                   Groot

€ 6,50

€ 11,25

€ 6,50

€ 3,75

Desembroodjes

Gerookte kip
   ras el hanout, gegrilde paprika en yoghurtdre�ing
Pulled zalm
  mosterddille, groentechips en zoetzuur
Carpaccio
  truffelmayo, pi�en, parmezaan en zongedroogde tomaat
Brie
  appel, dadels, walnoten en honing
Tonijn
  paprika, olijven, yoghurtdre�ing

€ 11,50
wit of bruin

Streetfood
Pulled pork
   flatbread, coleslaw en bbq-saus
Kipsouvlaki
  flatbread, gegrilde groenten en tzatziki
Rendang kroketjes
  flatbread, sriracha mayo en zoetzuur
Burger HGL, classic of vega
  cheddar, salsa, tortillachips
Pita falafel
  spinazie, zoetzoer en tzatziki
Hippe hotdog
  cajunsaucijs, zoetzuur en smokey 
  cocktailsaus

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 14,75

€ 12,50

€ 9,50

SUPERTIP voor als je niet kunt kiezen
Verrassing van 3 broodjes, soepje, 
warme hapjes en een yoghurtje.
Vanaf 2 personen. € 15,75 p.p.  

classics

Uitsmijter
   ham, kaas en drie eieren
Kroketten op brood
  vlees of vegetarisch

Kids
Broodje aap
   hagelslag, jam of nutella
Pancakes
  met nutella
Frietjes of broodje aap
  frikandel, kroket, kipnuggets of kaa�oufle
Vitamineprikker
  met fruit en groenten
Tosti ham, kaas
Yoghurtje met vers fruit

€ 5,25

€ 5,50

€ 5,95

€ 3,25

€ 4,50
€ 4,50

Salades

Poke bowl: kip, zalm, tonijn of vega
  radijs, edamame, mais, komkommer, mango, oosterse   
  dre�ing en sesamzaad
Carpaccio
  truffelmayo, pi�enmix, parmezaan en zongedroogde 
  tomaat
Zalm met gamba
  oosterse dre�ing, komkommer, radijs en tomaat
Geitenkaas
  dadels, walnoot, appel en honing

€ 15,50

Healthy

Yoghurt bowl 
  granola, chiazaad, seizoensfruit en ahornsiroop
Smoothie
  vers fruit

€ 8,25

€ 4,95

tosti
Flatbread tosti
  halloumi, spinazie en oregano
Naan tosti
  chutney, hu�enkase en aubergine
Tortilla tosti
  guacamole, mais, kipgehakt, salsa en kaas

€ 9,25

HIGH Tea
Genieten van een heerlijke high tea! 
Alleen op reservering...

€ 23,50 inclusief onbeperkt koffie en thee

geserveerd met brood

Deze gerechten 
zijn vegetarisch. Of kunnen 
vegetarisch gemaakt worden. 

€ 9,75


