LU N C H
KOUDE LUNCH

KOUDE LUNCH

SALADES

CARPACCIO
oude kaas & truﬀeldressing

11.5

TONIJNSALADE
rode ui & avocado

8.5

WARME GEITENKAAS
met honing & walnoten

10.5

EIERSALADE
rode ui & verse bieslook

7.5

KRABSALADE
krab, surimi & cress

9.9

OOSTERSE KIP
gemarineerde kip, walnoten & bosui

10.5

ROTTERDAMSCHE OUDE
Rotterdamsche oude kaas & mosterd

7.5

FLINTERDUNNE KIP
dun gesneden kipfilet & Zaanse mayonaise

8.5

GEROOKTE ZALM
gerookte zalm & roomkaas

10.5

WRAP MET ZALM
gegrilde wrap, gerookte zalm & roomkaas

9.0

AMBACHTELIJKE RAUWE HAM
9.5
dun gesneden rauwe ham & mango-chili chutney

VEGA
avocado, rode ui & tomaat

10.5

WARME LUNCH

WARME LUNCH
PULLED BEEF
langzaam gegaard rundvlees & bbq saus

10.5

SOEP & PANINI’S

BEENHAM
warme beenham, rode ui & honing mosterd

9.9

TOMATEN CREME SOEP
Westlandse tomaten, rozemarijn & room

6.0

KALFSKROKETTEN
7.5
2 kroketten op brood (casino, bruine bol, rustiek wit)

KIMCHI GEMARINEERDE KIP
pittige marinade, koriander & knoflook

9.9

SOEP SPECIAL
wisselende soep specials

6.0

GEITENKAAS
warme geitenkaas, walnoot & honing

8.5

GRIEKS HAMBURGERTJE
Griekse pita & tzaziki

10.5

PANINI ZESN70
kaas, rucola & rode ui

6.5

BRIE
warme brie, appelstroop & pijnboompitten

8.5

KROKANTE KIP
knapperige kip, aioli & rode ui

9.0

PANNINI HAM-KAAS
jonge kaas & beenham

6.0

KIP KEBAB
gegrilde kip, aioli & kruidensla

9.9

SPECIAL

LEKKER VOOR ERBIJ

SPECIAL OF THE DAY
wisselende special van de gerechten

dagprijs

FRIETJES
met mayonaise

4.0

CRISPY CHICKEN WINGS (8)
krokant gebakken & chilisaus

9.0

EENDENLOEMPIA’S (6)
loempia’s met eendenbost & hoi sin saus

7.5

JAPANSE KIPSPIESJES (5)
zachte kip-spiesjes in een heerlijke marinade

7.5

CHEESECAKE NEW YORK
cheesecake & rood fruit compote

3.3

BRIOCH BOL
met een aioli & tzaziki dip

6.0

CARROT CAKE
worteltjescake & clotted cream

3.3

HOLTKAMP KAAS CROQUETJES (6)
gevuld met oude kaas

7.9

TOFFEE CRUNCH BLONDIE
zusje van brownie met stukjes toﬀee

3.3

GUILTY PLEASURE

MIX & SHARED CONCEPT
bovenstaande gerechten zijn ook in kleine porties te bestellen. ideaal als u meerdere gerechten wilt
proberen. vanaf 3 gerechten per persoon á €9,90. elk item meer € 3,30

#ZESN70 SPECIALS

EITJES

ARRANGEMENTEN

LE PAIN #76
Indisch gekruide gehaktbal, gebakken ei en ui

9.9

UITSMIJTER
3 gebakken vrije uitloop eieren

7.5

LE CLUB #76
clubsandwich, gemarineerde kip & eiersalade

9.9

OPTIES
per extra ingrediënt
beenham, rauwe ham, kaas, oude kaas, spek

0.75

OMELET #76 DELUXE
champignons, rode ui, kipfilet & oude kaas

9.9

12 UURTJE
12.9
gebakken ei, tomatensoep, kroket & hamburgertje

TEA EXPERIENCE
onbeperkt thee - wisselend food assortiment

25

BEER EXPERIENCE
25
3 soorten bier - 3 gangen met heerlijk finger-food.
uitbreidbaar naar 4 of 5 bieren
WINE EXPERIENCE
prosecco - 3 wijnen naar keuze - 3 gangen
met lunch gerechten naar keuze

30

bovenstaande arrangementen dienen uiterlijk 17:00 uur te zijn afgerond.

Heeft u een allergie (voedingsgerelateerd)? Meld het ons!

DINER ★ EXPERIENCE vanaf 17:00 uur
50
prosecco - 3 wijnen of bieren - brood plateau 3 mix & shared gangen diner - koﬃe dessert

