
                                                                                                                                                                          
 

Ontbijt 
Croissant met roomboter en homemade jam    2,5 
Bio yoghurt met vers fruit en hazelnotengranola    4,5 
Scrambled eggs & crispy bacon      6,5 
Ontbijt compleet: croissant, yoghurt, eggs & bacon,  
verse jus en koffie / thee naar keuze      14 

Eieren – biologisch van ’de Haagse Eitjes’      
2 eitjes – uitsmijter of omelet 
klassiek: ham / kaas / kruidencompote / mayonaise    6 
vega: tomaat / kaas  / lente ui / mayonaise -V-   6 
zalm / avocado / dille-mosterd mayonaise    7 

Gebak – uit eigen keuken 
Hot Brownie, met karamel en hazelnoten crumble    3 
Hot Blondie, van witte chocolade      3 
Appeltaart, warm of koud       3 
Carrot Cake         3 

Soep: homemade 
Tomatensoep –V-       6 
Bospaddestoelensoep -V-      6,5 

Kids 
Tosti ham/kaas        4 
Pannenkoek        3,5 
Hartige pannenkoek - ham, kaas of spek     3,5 
Kleine tomatensoep met brood       3 
Snee brood met huisgemaakte jam      2,5 

Brood /koud 
Carpaccio met parmezaan en truffel crème     8 
Zalm met wasabi-mayonaise en lente ui     8 
Oude Haegse kaas met homemade mango/abrikoos chutney -V- 7 
Hummus, geroosterde courgette en tomatensalsa -V-   7 
Clubsandwich kip met spekjes en mosterdmayonaise    9 
Clubsandwich vega met feta, avocado en gremolata – V -  9 
Clubsandwich zalm met dille-mosterd mayonaise    9,5 

Brood / warm  
Geroosterde groenten, geitenkaas, kruidencompote -V-  7,5  
Homemade hamburger met frietjes      9,5 
Tosti ham / kaas / dadel / zontomaatjes    6 
Tosti zalm / geitenkaas       7 
Tosti brie / honing / walnoot / dadel -V-    6 

Salade 
Pakketje warme geitenkaas & appel, honing en mosterdmayo -V-  10,5 
Zalm, avocado, lente ui en wasabi mayonaise     10,5 
Kalfspastrami, zontomaatjes en truffelmayonaise   10,5 
Kip, avocado, pijnboompitjes en gremolata     10,5 

Borrelen 
Bitterballen - Van Dobben - of vega-snacks, 6 stuks   5 
Lolly van kip of gamba, 3 stuks      4,5 
Tapas schaaltje met olijven, chorizo en kaas    4,5 
Brood met aioli en kruidenboter     4,5 
Rondje Upside, proeverij van borrelhapjes    7,5 


