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Uitsmijter ham, kaas, spek, zalm                      7,50 / 8,50/ 9,50 met zalm 12,50

Boerenomelet  met gebakken aardappelen          9,50
en diverse soorten groenten 

Omelet met zalm  en roomkaas         12,50 
met ui en kappertjes 

Frittata met geitenkaas 
In de oven gegaard eiergerecht met div goenten, spek en geitenkaas     12,50

Alle eieren gerechten worden geserveerd met wit of bruin rustiek brood 

Gumbo soep gevuld met groente en rijst          7,50
Traditionele soep uit New Orleans   
        
Soep van de dag               7,50

2 kroketten met wit of bruin brood           9,50

Oosterse gebakken mosselen met huisgemaakte frieten en salade                  14,95

Kibbeling met huisgemaakte frieten en salade                      14,95 

Thaise kipsaté met saffraan rijst en huisgemaakte satésaus    14,95 
(Natuurlijk ook met friet te bestellen ) 
       

BUrGer de KrOOON meT hUISGemaaKTe FrIeTeN
BUrGer meT Sla TOmaaT UI aUGUrK eN GeBaKKeN eI 

OverGOTeN meT eeN rOmIGe cheddarKaaS SaUS  
(KaN OOK veGa) 14.50 GO dUBBel BUrGer + 4,50

Burrito gevuld met vega, kip of beef 
met salade en gegratineerde nachos met crème fraîche                     12,50

Broodje gerookte zalm met wasabi mayonaise,             12,50
rucola en roomkaas                                                                             

Broodje ribeye 
Gegrild met truffel mayonaise, parmezaan en rucola            14,50                                                                                         

Broodje carpaccio 
met pesto, rucola, gefrituurde kappertjes en parmezaan             9,50 

Broodje tonijnsalade 
huisgemaakte tonijnsalade                                                                    9,50

Broodje van de week.                                                                            9,50 

crispy caesar salade                 13,50
romeinse salade, krokante kip, dressing, croutons, 
zacht gekookt eitje en parmezaan        
          
Salade Scheveningen                 14,95
Gerookte zalm, makreel, gamba’s, tonijnsalade              

Lunchkaart
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z
vOOrGerechTeN

Broodplank met smeersel           4,95
 
Klassieke carpaccio            9,75
runder carpaccio, huisgemaakte groene pesto, kappertjes en parmezaanse kaas

Gamba’s in knoflookolie                            12,50

Gerookte zalm met roomkaas en wasabi chips        9,75

crostini van Geitenkaas met tomaten bruschetta        9,75

Tataki van rib eye             9,50
Oosterse saus met bospaddenstoelen

Tosti van briochebrood foie gras en vijgen chutney              14,50

Soep van de dag             6,50

Gumbo soep met garnalen en kip          7,50

hOOFdGerechTeN

Brabants stoofvlees van rundersukade met seizoensstamppot     17,95 
 
Bossche bol burger met smokey bacon saus, buikspek en cheddarkaas     
(Go dubbel burger +€4,50)           16,50

Thaise kipsaté met saffraanrijst en huisgemaakte satésaus      17,95
                
Spareribs de Krooon (spicy of sweet)         18,50

Oostenrijkse schnitzel 200 gram         17,95
ragout van spek, champignons en ui, gegratineerd met kaas

Piepkuiken bonne femme 400 gram          18,95
aardappeltjes, doperwten, ui, spek, champignons en wortels

rib eye met kruidenboter          18,95

Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

NaGerechTeN

dame Blanche 2.0             7,50

Omelette sibérienne met warme kersen         7,50

crème brûlée van tonkabonen en rabarber compote                 7,50

apfelstrudel met vanillesaus met dulce leche ijs                 7,50

Wentelteefjes van suikerbrood met vanille ijs        7,50

Kaasplankje met bijpassend garnituur          9,75

                  

 

veGeTarISche GerechTeN

vegetarische burger van kikkererwten en truffel mayonaise  16,50

Groente dumplings met oosterse noodlesalade    16,50

Flammkuchen met crème fraîche, vijgen, feta,    16,50
vegetarische kip en zongedroogde tomaatjes

lasagna van pompoen, spinazie, geitenkaas en noten  16,50 

BIjGerechTeN 

Koolsalade // groene salade // verse truffel friet  //
verse friet met kruidenmayonaise // seizoensgroente          3,- per stuk
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