
SOEP
Tomatensoep met ballen, room en 
soepstengel met zeezout

Courgettesoep met creme fraiche en 
gerookte zalm en soepstengel met zeezout

Erwtensoep met brood en katenspek (seizoen)

BROODJES

Gerookte kip, jong belegen kaas, sla, ei, 
augurk, zongedroogde tomaat, komkommer, 
mosterd-dille saus   

Vega: hummus, Old Amsterdam, rucola, 
avocado, pittenmix, cherrytomaatjes

Huisgemaakte makreelsalade, wakame, 
spinazie, ei, zongedroogde tomaatjes

Huisgemaakte rosbief, truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas, rucola en pittenmix 

Rustiek wit, rustiek meergranen, italiaanse bol (+ € 1,00)

€ 6,25

€ 6,25

€ 7,25

€ 7,25

€ 5,50

€ 6,50

€ 6,50

+ Stokbrood + zeezout-roomboter

MAALTIJDSALADES

Vissalade: garnalen, avocado, mango, 
limoenmayonaise, rode ui ringen, 
sesamzaadjes

Vleessalade: huisgebraden rosbief, 
Parmezaanse kaas, pittenmix, 
cherrytomaatjes, balsamico-dressing

Vegasalade: geitenkaas, appel,
vijgenstroop, walnoten en spinazie

Wintersalade: brie, spekjes, 
kastanjechampignons, zongedroogde
 tomaatjes en honing-balsamico dressing 
 

€ 13,50

€ 13,50

€ 11,50

€ 12,50

CLUBSANDWICH
3 boerenboterhammen, wit of bruin

Clubsandwich bij 8: 
gerookte rib-eye, rucola, Parmezaanse kaas, 
buffelmozarella,truffelmayonaise, 
groene pesto, pittenmix, verse frietjes

Clubsandwich vis: gerookte zalm, 
bieslookroomkaas, gamba’s, 
limoenmayonaise, sla, rode ui ringen, 
verse frietjes 

WARM
Tosti met boerenbrood, ham, kaas en tostisaus

Tosti van Daan boerenham, kaas, 
gerookte kipfilet,bacon en tostisaus

Tosti Italiano, rauwe ham, buffelmozarella, 
groene pesto, rucola, zongedroogde tomaten

Bourgondische kroketten, 2 stuks 
met boerenbrood, mosterdmayonaise

Broodje pittige kip, paprika, spek, ui 
en chilisaus

Bij 8 runder-hamburger: brioche broodje, 
tomaat, augurk, cheddarkaas, gebakken eitje, 
uienringen, bij 8 saus, verse frietjes

Broodje Pulled Pork, sla, frisse koolsla 
en jamballasaus

Uitsmijter Bij 8: paprika, ui, ham, kaas 
en spek, 3 eitjes

“ 8 over twaalfje”: mini glaasje soep, boerenbrood 
met Bourgondische kroket, mini tosti Daantje 
met saus  

€ 4,75

€ 6,25

€ 6,25

€ 8,25

€ 8,25

€ 12,50

€ 8,25

€ 8,95

€ 9,75

Heeft u allergieën, speciale diëten of andere wensen, geef het aan ons door, dan kunnen we daar rekening mee houden!

Parelcouscous, gerookte 
makreelsnippers, crunchy zeewier, 
cherrytomaatjes, avocado, wasabi-nootjes, 
sesamzaadjes, wakame, komkommer 
en limoenmayonaise

Parelcouscous met krokante kipstukjes, 
avocado, wakame, wasabi-nootjes, 
sesam-mayonaise, komkommer, 
cherrytomaatjes en sesamzaadjes    

POKE- BOWL

€ 11,50

€ 11,50

€ 12,75

€ 13,75


