
Kleine trek
 
Appeltaart   € 4,20

Slagroom    € 0,50

Borrelnootjes   € 2,50

Katjang pedis   € 2,50

Noten-pindamix   € 3,50

Nibb-it sticks   € 3,00

Nacho’s met chilisaus   € 4,50

Olijven   € 3,50

Mini fuet’s   € 6,00

Kaasblokken jong   € 6,90

Kaasblokken oud   € 7,90

Grote trek 
Tussen 11:00 - 22:00 uur, do t/m za tot 00:00 

Nacho Deut Vegan (V)   € 10,50
Nacho’s met BBQ pulled jackfruit, tomaat, 
lente-ui, komkommer en badjak mayonaise

Nacho libre (V)   € 10,50
Nacho’s met jalapeño, tomatensaus, kaas, 
avocado, crème fraîche en chilisaus

Dirty loaded fries   € 10,50
Verse friet met confit van eend, bosui, tomaat, 
komkommer, kaas  en badjak mayonaise  
(Optie zoete aardappel)

Vegan loaded fries (V)   € 10,50
Verse friet met jackfruit, bosui, tomaat, 
komkommer en badjak mayonaise  
(Optie zoete aardappel)

Bourgondiër bitterballen (vega optie)  
€ 8,90 / € 10,90
8st / 12st 
 
Kaassoufflés   € 7,50 / € 10,50 
8st / 12st

Feta loempia’s   € 8,50 / € 11,00 
5st / 8st

Bittergarnituur (vega optie)   € 14,00 
15st

Sardientjes   € 5,50
Gemarineerd in sojaolie & hete pepers 
met brood

Papadums met dips   € 8,00
Verschillende mediterraanse dips

Brood met dips   € 7,00
Verschillende mediterraanse dips

Kaasplank   € 14,50
Oude geitenkaas, Italiaanse zachte kaas,  
oude kaas, Spaanse zachte kaas

Kaas/worstplank € 15,50
Mix van kazen, pastrami, serrano, mortadella

Godenspijs   € 31,00
Mix van heerlijkheden

Pub food 
Koud, tussen 17:00 - 21:00 uur: 
 
Geroosterde aubergine (V)   € 12,50 
Saffraanyoghurt, feta, granaatappel en 
pijnboompitten

Warm, tussen 17:00 - 21:00 uur:

Huisgemaakte falafel (V)   € 12,50 
Pitabrood, labne, komkommer en frisse salade

Risotto pompoen (V)   € 14,50
Pompoen, geitenkaas en citroen

Risotto gamba’s   € 16,00
Gamba’s en turkse worst

Pulled jackfruit (V)   € 15,00
Mejadra (kruidige rijst met linzen) en 
uienchutney

Fish and Chips   € 15,00
Verse frieten en remoulade

Confit van eend   € 16,50
Mejadra en uienchutney

Gebakken steak   € 17,50
Verse frieten, truffelmayonaise en frisse salade

Hamburgers 
Tussen 11:00 - 21:00 uur 

Grain fed black angus burger   € 13,50
Verse frieten, kropsla, gekarameliseerde uien, 
tomaat, augurk en badjak mayonaise

Veganburger (V)   € 12,50
Verse frieten, kropsla, gekarameliseerde uien, 
tomaat, augurk en badjak mayonaise

(V) staat voor vegetarisch 
Smakelijk eten!

Borrelkaart



Tosti’s 
Tussen 11:00 - 21:00 uur
Keuze uit licht of donker brood
Tosti’s worden geserveerd met curry

Tosti Kaas   € 4,00

Tosti Ham en kaas   € 4,50
 
Tosti Turka à la Deut   € 5,10
Pita, turkse worst, kaas, sambal en chillisaus

Tosti à la Opera   € 5,90
Brie, mangochutneyspread en  
tomatenchutneysaus

Broodjes 
Tussen 11:00 - 16:00 uur
Keuze uit licht of donker brood

Broodje carpaccio   € 10,50 
Ook verkrijgbaar als salade   € 13,50 
Huisgemaakte pesto, parmezaan en 
truffelmayonaise

Broodje gemarineerde zalm   € 10,50 
Ook verkrijgbaar als salade   € 13,50 
Eiersalade, zongedroogde tomaat en  
gefrituurde kappertjes

Broodje hüttenkäse (V)   € 9,50 
Ook verkrijgbaar als salade   € 13,50 
Geroosterde paprika, aubergine, avocado, 
radijs en komkommer

Bourgondiër: 2 kroketten op brood   € 9,50 
Met mayospread en biermosterd

Chicken wrap   € 9,00 
Krokante kiphaasjes, crème fraîche, chutney 
en parmezaanse kaas

Broodje van de maand 
Vraag aan ons personeel

Soep 
Tussen 11:00 - 21:00 uur 
Geserveerd met naan

Linzensoep (V)   € 6,50
Feta en granaatappel

Soep van geroosterde courgette (V)   € 6,50
Met gorgonzola

Yoghurt 
Tussen 11:00 - 16:00 uur
Geserveerd met matze

Yoghurt met fruit en huisgemaakte 
granola (V)   € 7,50

  

SpecIals 
Luchtige aardappelwafels 
Tussen 11:00 - 21:00 uur

Gegrilde en gemarineerde groenten, 
huisgemaakte hummus, feta, gerookte 
amandelen, granaatappel en 
sumac (V)   € 11,50

Gemarineerde zalm, eiersalade, gedroogde 
tomaat en lof   € 12,50

Pastrami, tomaten, mascarpone, 
geschaafde venkel en lente-ui   € 12,50

Special van de maand
Vraag aan ons personeel

Extra’s
Verse friet met mayonaise  € 4,50
Naan/matze  € 2,50
Hummus  € 1,00
Zaanse mayonaise  € 1,00
Vegan mayonaise  € 1,00
Badjak mayonaise  € 1,00
Biermosterd van de Hemel  € 1,00
Side salad  € 3,50

(V) staat voor vegetarisch 
Smakelijk eten!

Lunchkaart     


