
Jonge kaas    €5,75

Oude kaas    €6,00

Beenham    €6,00

Gezond     €6,75

Tonijnsalade    €6,50

Gerookte zalm        €7,00

Pittige makreelsalade    €6,50

Haagsche kroket      €5,25

Tosti kaas     €5,00

Tosti ham kaas     €5,25

Tosti oude kaas gebakken sambal            €5,25

Griekse yoghurt             €6,50
Met cereals, vers fruit, rozijnen, kokosschaafsel en agave

American pancakes    €6,50
Met aardbeien, blauwe bessen en agave

Wentelteefjes       €6,50
Met aardbeien en blauwe bessen

vers vloer brood bruin of wit geserveerd met gemengde salade

Diverse uitsmijters (3 eieren)         vanaf €8,75
Ham, kaas, tomaat en/of spek 

Uitsmijter Americain    €11,25
Spek, ham, tomaat, kaas en oregano

Uitsmijter gerookte zalm    €11,75

Uitsmijters

Mega Vega burger            €13,75
Buffelmozzarella, gegrilde paprika, friet, truffelmayonaise 

Bij Mauce burger     €13,75
Spek, gebakken ei, cheddar, tomaat, augurk, huisgemaakte burgersaus, 

Truffelburger     €13,75
Spek, gebakken ei, truffelkaas, paddenstoelen, friet, truffelmayonaise 

Toast Rendang €12,75   
Rendang vlees, avocado, sweet pepper en tomaat  

Pulled Chicken      €13,75   
Burger van pulled chicken, tomaat, augurk, BBQ saus guacamole en friet 

BM Club     €11,75
Bruin brood, gerookte kip, spek, kaas, mashed avocado, 
gebakken eitje, frietjes en mayo

Veggi sandwich     €10,75
Gegrilde groenten, cashewnoten, huisgemaakte hummus met verse pesto, 
kruidenolie en parmezaan

Toast gerookte zalm            €11,00
Hellmann’s mayo, avocado en scrambled eggs

Twee Garnalen kroketten     €11,25
Twee witte of bruine boterhammen, gemengde salade en cocktailsaus

Twee Haagsche kroketten    €9,75
Twee witte of bruine boterhammen, gemengde salade en mosterd

Bij Mauce wrap     €11,00
Carpaccio, gesmolten oude kaas, pittenmix, parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise

Luxe broodjes

lunchkaart

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

Maandag tot en met zaterdag van  10 :00 tot 16 :00 

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 en parmezaan

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

SALADES

Chocolade lavataartje    €5,00
Geserveerd met verse aardbeien

Hazelnoot taartje    €4,25
Van
Appeltaart    €4,50
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

dessert
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Bruschetta 
3 stuks met tomaat en avocado

            €7,50



KOffie             €3,00 
Cappuccino              €3,20 
Espresso            €3,00 
Dubbele espresso            €3,95
Latte   €3,95
Chai Latte             €3,75
Espresso macchiato            €3,00 
Iced coffee             €3,75
Met hazelnoot of karamel +0,50
Flat white  €3,95
Warme chocolademelk            €3,00
Met slagroom +0,50

DIVERSE KOFFIE

Pepsi cola             €3,40

Pepsi max            €3,40 

Sourcy Blauw               €3,40 / €5,75

Sourcy Rood              €3,40 / €5,75 

Bitter lemon             €3,40 

rivella            €3,40

Ginger ale            €3,40 

Sissi             €3,40

Cassis              €3,40 

Tonic             €3,40

Fever tree ginger beer            €3,75

Jus d’orange vers            €4,25

agroposta biologische limonade met vers fruit                       €4,50   

500ml limonade keuze uit de smaken: vlierbloesem, 
framboos en citroen

FRIS

Yalumba Merlot             €5,50 / €27,50
Zuid Franse Merlot vol van rood fruit, helder van kleur

Ramón Bilbao crianza                      €6,00 / €30,00 
een prachtige, rijke, rode wijn, van Ramón Bilbao. De Crianza ruikt en smaakt 
naar zwart fruit, pruimen, kruiden en kokos

Rode wijnenDRANKKAART

Gember met citroen  €3,70
Munt   €3,60
Sinaasappel met kaneel  €3,70
zoethout met citroen  €3,60
Diversen   €3,00
Verschillende soorten smaken

VERSE THEE

Limoncello Spritz            €7,00
Aperol Spritz  €7,00 
Cava            €5,00 / €25,00
Mimosa  €7,00 
CAVA Sangria 1 Liter          €25,00

Bollinger Special Cuvée Brut          €65,00
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur, gerijpt, 
complex, rijk van smaak met hinten van toast en champignons. Bollinger 
staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse. 

Lekker luxe

G in  TON IC EN CoCKTAILS

Irish Coffee           €6,75
Whiskey en slagroom

italian Coffee             €6,75
Amaretto en slagroom

French Coffee             €6,75
Grand Marnier en slagroom

Spanish Coffee           €6,75
Licor        en slagroom

SPECIALE KOFFIE

Hendricks            €9,75
Fever Tree Elderflower en komkommer 

Bombay sapphire             €9,75
Royal Cub en citroen

Hendrick’s First Love             €9,75
Fever-Tree Aromatic tonic water, granaatappel en munt

Hendrick’s beauty             €9,75
Fever-Tree refreshingly light indian tonic water, limoen en munt

VIRGIN GIN TONIC (Alcoholvrij)            €9,75
Fever-Tree refreshingly light indian tonic water, komkommer

Dark en stormy             €9,75
Bruine rum, ginger ale en sinaasappel schijfjes 

Moscow mule            €9,75
Met vodka, limoen en fevertree ginger beer

Pornstar MARTINI             €8,50
Met passievrucht

Espresso martini             €8,50
Met koffieboontjes

Skinny bitch             €9,75
Met vodka maderin, spa rood, limoen, komkommer en munt 

Ramon Bilbao            €5,25 / €25,00
Rosé van garnacha druiven met een licht rosé kleur. Frisse 
smaak met zijdezachte afdronk

Rosé

Ramón Bilbao Verdejo            €5,50 / €27,50
Spaanse witte wijn uit Rueda met aroma’s van tropisch fruit 
en een zachte afdronk
Farina pinot grigio                     €5,25 / €25,00 
Een droge Italiaanse witte wijn met frisse smaken van peer 
en ananas 
Portillo Sauvignon Blanc            €5,50 / €27,50
Een typische Sauvignon Blanc met smaken van groene 
appels, perzikken en grapefruit 

Witte wijnen

SHOTS  
apfelkorn              €3,50 
Dropshot            €3,50 
limoncello             €3,50

Wijnen

amaretto            €6,00

FRANGELICO  €6,00

Tia Maria  €6,00

Licor  €6,00

Baileys   €6,00

cointreau  €6,00

Grand Marnier   €6,00

courvoisier   €7,00

remy martin vsop  €7,00

Jameson             €5,50

Famous grouse             €5,50

Red label             €5,50

rode Port  €4,00

Likeuren, Whiskey en port
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TEQUILA            €3,50




