BREAKFAST
07:00 - 12:00

YOGHURT OF CHOICE
yoghurt / quark / soy

2,95

granola / muesli / cruesli
fresh fruits
mix of superfruits

1

topped with:

1
1,5

EGG OF CHOICE
poached / fried / omelette

5,95

bacon / tomato / cheese / ham
avocado / mushrooms
smoked salmon

1 each
2 each

served with toast and butter
topped with:

3

PERFECT KICKSTARTERS
homemade pastries
croissant
grilled ham/cheese sandwich
panini
fresh juices
smoothies

starting at 2
2
3,75
4,95
3,5
4,95

LUNCH

12:00-16:00

WARM
Wisselende soep

Vraag ons er gerust naar!

6,5

Broodje bal

satésaus - ijsbergsla - rode ui

7

Uitsmijter ham en kaas
3 eieren - ham - kaas

Omelet in de pan

kip - groene asperges - zoete uien bunkerkaas

7,5

Snack van de week

Vraag ons er gerust naar!

7,5

7,5

SANDWICHES
Sandwich filet americain

Boerenbrood met oude kaas

sla - Amsterdams zuur - mosterdpiccalilly

6,5

7,5

Broodje geroosterde groenten
seizoensgroenten - hummus - notenmix

8,5

Biefstuk op brood

Boerenbrood met roomkaas
kropsla - komkommer - sesam mosterdnootjes

ei - gesnipperd uitje

kropsla - paddenstoelen - uiencompote jus

12

Club sandwich
7,5

Broodje makreel

makreel - kropsla - komkommer - augurk mieriksworteldressing
8,5

keuze uit gerookte kip en bacon /
gerookte zalm - ei - avocado - tomaat komkommer - friet - mayonaise

12

CHEF’S LUNCHSALADE
Vlees

Vega

risotto & noten beignets - ijsbergsla gekookt ei - komkommer - avocado groene asperges

12,5

lamsham - ijsbergsla - gekookt ei komkommer - avocado - groene asperges

Vis

gemarineerde gamba’s - ijsbergsla gekookt ei - komkommer - avocado groene asperges
Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
v Veganistische gerechten

12,5

12,5

DINER

17:00-23:00

VOORGERECHTEN
Wisselende soep

Vraag ons er gerust naar!

Zalm in bietensap
6,5

Salade blote billen in het gras v
gebroken tarwe - venkel - warmoes vegan mayonaise - crumble van noten

8

Carpaccio van rund
7

Huzarensalade

draadjesvleesbitterbal van kalf bladerdeegstengel met koude ragout

drop - zoetzure augurken Italiaanse salade - lentesalsa

rucola - oude brokkelkaas truffelmayonaise

8,5

7,5

SALADES
Chef’s salade vega

risotto & noten beignets - ijsbergsla - gekookt ei - komkommer avocado - groene asperges

voorgerecht

hoofdgerecht

7,5

12,5

7,5

12,5

7,5

12,5

Chef’s salade vis
gemarineerde gamba’s - ijsbergsla - gekookt ei - komkommer avocado - groene asperges

Chef’s salade vlees
lamsham - ijsbergsla - gekookt ei - komkommer - avocado groene asperges

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
v Veganistische gerechten

DINER

17:00-23:00

HOOFDGERECHTEN
Chef’s salade

Zin in een frisse salade? Check dan zeker
onze Chef’s salades op de vorige pagina!

Zalmforel in zoutkorst
12,5

Wat is de pasta van vandaag?

Vraag ons gerust naar de wisselende
vegetarische pasta!

13,5

Noten slavink v

lentegroenten - bietenjus - bitterbal van
bieten - kappertjes

16

Lente stamppot van andijvie

rookworst - kalfsborst - jus - piccalilly

16,5

16,5

Hamburger
200 gram rundvlees - bacon - pickles van
lentegroenten - V.O.C. mayonaise 17
pittige ketchup

Steak

paté van pasta - groenten - koolrabi uienjus

18

Lamsschotel

Vispotje uit de gracht
friet - salade

gepofte opperdoezer - tuinboontjes kruidenzwammen - botersla boter- en karnemelksaus

16,5

shoarma - stoof - filet - yoghurtsaus rauwe venkelsalade - rode peperjus

18

Dagelijkse special - varkensstal
East57 heeft op de lokale markt een
duurzaam gehoed varken gekocht! Elke
dag maken we een gerecht met een deel
van het varken. Vraag ons er gerust naar!

dagprijs

NAGERECHTEN
“Nuts” reep v

fruithagelslagijs - pindarotsjes

Bitterkoekjespudding
5,5

Bokkenpootjes

aardbeien in jenever en roze peper “hemel op aarde“-roomijs (alc%)

Janhagel tuile - rabarbersorbetijs

7

Chocoladesoes
7

gevuld met bananenroom gemarineerd fruit - zurematjes-sorbetijs

8

