
dinerkaart

Mega Vega burger    €14,75
Buffelmozzarella, gegrilde paprika, friet,
truffelmayonaise en gemengde salade

Pulled Chicken      €14,75 
Burger van pulled chicken, guacamole, tomaat,
augurk, BBQ saus , friet en gemengde salade

Bij Mauce burger   €14,75
Spek, gebakken ei, cheddar, tomaat, augurk, 
huisgemaakte burgersaus, friet en gemengde salade

BUrgers

Pizza    €5,00
Met salade en ijsje toe

Bitterballen     €5,00
Met friet en ijsje toe

Kipnuggets     €5,00
Met friet en ijsje toe

Frikadelletjes    €5,00
Met friet en ijsje toe

kindermenu

SALADES

Ceasar €14,75
Crispy chicken, uitgebakken spek, ansjovis, gekookt eitje, 
croutons, parmezaanse kaas en zongedroogde tomaatjes

Gerookte zalm  €14,75
Forel, tonijnsalade, gebakken gamba’s en wasabi-sesam
en guacamole

Veggi €14,75
Gegrilde groenten, tzatziki, cashew noten, huisgemaakte 
hummus met verse pesto, kruidenolie, guacamole 
en parmezaan

GEBAKKEN GEITENKAAS   €14,75
Met rood fruit, walnoten, rozijnen en mango chutney Lekker zoet

Chocolade lavataartje      €6,00
Geserveerd met verse aardbeien

Appeltaart    €4,50
Van

Hazelnoot taartje    €4,25
Van

lemoncheesecake      €4,50
Met aardbeien en blauwe besjes. Van

If you can’t beat them join them      €0,00
Luciano ijsje. Wel even zelf halen natuurlijk!  

Extra Toef slagroom    €0,50

17 .00 tot 21 :00

Rendang Kapsalon    €19,75
Rendang vlees, gemengde salade, friet 
en piccalilly-mayonaise

Saté van kippendij    €16,75
Pindasaus, atjar, seroendeng, gebakken uitjes,
friet en gemengde salade

Argentijnse rumpsteak     €19,75
In roomboter gebakken, met gebakken uitjes,
champignons, friet en gemengde salade

Vega lasagne
Met gegrilde groenten, diverse soorten kaas 
geserveerd met gemengde salade en brood

GEbakken zalmfilet    €19,75
Met haricoverts, cherry tomaten, frisse kruiden 
crème, geserveerd met zoete aardappel friet 

hoofdgerechten

€15,75
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VlOERbrood           €4,75
Met aioli en verse pesto

Calamaris Mrs. Friday         €8,50
Met aioli

tatsuta crispy chicken          €8,00
8 stuks met whiskeysaus

Nachos uit de oven         €6,00
Met kaas, salsa, crème fraîche en guacamole

Gemarineerde provencaalse olijven €3,75

OUDE kaas en cornichons     €5,00 
Met mosterd

truffel friet  €5,50 
Met parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Frietje mayo  €4,00

Zoete aardappelfriet  €5,50
Met truffelmayonaise

Frietje Rendang      €7,50 
Met crème fraîche en lente ui

spinazie kaas kroketjes   €9,00 
6 stuks met mosterd

Haagsche bitterballen €7,00
8 stuks met mosterd

vega bitterballen (Van de Vegetarische slager) €7,00
8 stuks met mosterd

kaastengels  €7,00
8 stuks met chilisaus
gemengde nootjes €2,50

rendang kroketjes €8,00
6 stuks met sriracha mayonaise

borrelbox klein / groot €10,50 / 19,75
12 of 24 diverse bittergarnituur met oude kaas, olijven en nachos

Dim Sum  €9,50
Van garnalen geserveerd met chilisaus

GEPANNEERDE GAMBAS (6 stuks) €8,50
Met soyasaus

HUisgemaakte hummuS Met verse pesto       €7,50
Geserveerd met rauwkost en vers brood

Tzatziki      €7,50
Geserveerd met rauwkost en vers brood 

DE HELE DAG HAPJES
10.00 tot 21 :00
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Bruschetta 
3 stuks met tomaat en avocado

    €7,50


