SOEP & BIJGERECHTEN
Bisque van langoustines | 11,5
Geserveerd met saffraanrouille en crouton

Tom Kha kai | 8,5
Thaise soep van kip & kokos met oesterzwam

Hemelse soep | 7,5
Dagelijks wisselende soep

SALADES
Geitenkaas | 14
Gedroogde vijgen, gekarameliseerde hazelnoot en
krokante pancetta

Pata Negra | 19
Vers gesneden Pata Negra gekarameliseerde appel
en gemengde pitten

Carpaccio| 19
Salade carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas &
truffelmayonaise

Hemels salade | 29
TIP! Neem een
bijpassend drankje!
Kijk op onze drankenkaart
of vraag onze medewerkers

SANDWICHES
Club Meat* | 13,5
Met kip, gebakken ei, bacon en geblakerde
jalapeño crème, friet en truffelmayonaise

Verwen jezelf met onze Hemelse salade deze
bestaat uit coquilles, vers gesneden Pata Negra,
truffel crème & eendenleverkrullen

tonijn | 17
Wakamé, sesam, sugarsnaps en zoetzure pompoen

SNELLE LUNCH
Uitsmijter carpaccio* | 15,5
3 eieren op carpaccio en twee sneden brood
met Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Oma Bob's kroketten* | 11
Twee boterhammen met kroket en mosterd

Open fish* | 13
Brood met huisgerookte zalm, gepocheerd ei,
wasabimayonaise en komkommerlinten. Tonijn
salade en cherrytomaat.

SPECIALS

herfst vega* | 12,5

Rundercarpaccio *| 13,5

Open sandwich warme brie met maple syrup uit de
oven, gebakken paddenstoelen en walnoot

Met Parmezaanse kaas, rucola en truffelcreme. TIP!
Supplement eendenlever krullen +€4,50

WARM & BORREL

Hemelse lunch | 16

Surf & turf | 17,5 | Sla of Noedels?

3 dagelijks wisselende componenten

Gamba's & ossenhaas punten met een
huisgemaakte soja saus, oosterse groenten en
cashew noten.

Steak tartaar* | 14

Pata Negra plank 2pers| 18,5
Gamba's in knoflook olie | 9,5
verse friet met truffel mayonaise | 4,5
zoete aardappelfriet met kruidendip | 5,5

6 Bitterballen van oma bob | 5,5
Hemels brood met 3 smeersels| 5,5
Borrelplank voor 2 pers.| 25,-

Truffel, beukenzwam, sjalot en krokant ei
Tip! eendenleverkrullen +€4,50

Sweet potato vega | 14
Zoete aardappel met spinazie, pijnboompitten, feta,
gepocheerd ei & granaatappel
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*Hierbij wordt brood geserveerd, u mag kiezen uit wit, bruin, mais of
glutenvrij. Zijn er dieetwensen en/of allergieen, dan houden wij hier graag
rekening mee. Laat het onze medewerkers weten!

