ONTBIJT

ALTIJD LEKKER

tot 11.30 uur

Breakfast bowl v

7.5

Pannenkoekjes v

8

kwark, granola & zomer fruit
banaan, blauwe bes & honing

Avocado & ei v

8.5

Tummers croissant v

5.5

2 gekookte eitjes, avocado smash met crackers
met kaas of jam alléén in het weekend

LUNCH 12.00 uur tot 15.30 uur
Bietenwrap v

geitenkaas, vijgen, balsamico & noten

Avocado & ei (v)

avocado smash, zacht gekookte eitjes op brood
met zalm

9.25
8.5
+ 2.25

12.5

Vis plateau

13.5

gerookte zalm, krabsalade, gamba kroketjes met brood

Oude kaas & hummus v

pompoen hummus & rucola op brood

Steak sandwich
chimmichurri jus

Rosbief carpaccio

truffel mayonaise, parmezaan, kappers & noten op brood

Gua bao pulled chicken

gestoomde broodjes, lente ui & rettich

v.a. 8.25

Pannenkoek

v.a. 7.25

keuze uit: naturel | ham | kaas | spek | rosbief
keuze uit: naturel | spek | kaas | appel & kaneel

Kroketten

van dobben rund met landbrood of verse friet

Soep van de dag

landbrood & roomboter

14.5

Kip burger

14.5

Asperge veggie burger v

14.5

avocado smash, truffel mayo & parmezaan
radijs, kiemen & sesamdip

Alle burgers worden geserveerd
met verse friet van Woody’s

9
12.5

Woensdag onze beroemde
kippetjes avond 11.75

9.5
9.25

BOWLS
Poké bowl tonijn

14.5

Caesar salade

14.5

Buddha bowl v

14.5

kip, Parmezaan, pancetta & croutons

Reserveren kan via onze website
www.theehuiscruquius.nl

Allergieën? Vraag onze medewerkers

6.5

Theehuis burger

ui, tomaat, augurk & kerriemayo

quinoa, edamame, avocado, komkommer,
wakame & sesam dressing

Wist u dat wij nu ook van donderdag
tot en met zondag, de avonden open
zijn met een leuke diner kaart!

9

BURGERS

Tonijn tartaar

avocado op toast, ponzu & limoen koriander mayo

Uitsmijter

falafel, radijs, peen, quinoa & sesamdip

KIDS met een leuke verrassing!
Kroketje met friet

6.5

Mini poke bowl

9.5

Hey, pannenkoek!

5.5

Broodje met ei, pindakaas, jam of kaas

3.5

Volg ons ook op socialmedia!

FI

WOENSDAG
KIP AVOND
VOOR 11 75
.

van 17.00 uur tot 20.00 uur

VOORGERECHTEN

U kunt deze gerechten ook delen

DINER

Rosbief carpaccio

9.75

Bawykov zalm

10.5

Beef tataki

9.75

• Beef tataki, Tonijn tartaar,
Bawykov zalm, Courgette carpaccio

Courgette carpaccio v

10.5

• Rib eye steak / Gamba pan

Gua bao pulled chicken

9.5

truffelmayonaise, Parmezaan, noten
wakame, sesam & lente ui
rettich, ponzu & radijs
pesto, burrata & artisjok
3 gestoomde broodjes

Tonijn tartaar

avocado, limoen koriander dip

-

M

E

N

29.50 p.p.

12.5

vanaf 2 personen

KINDEREN

Poké bowl zalm of tonijn

14.5

HOOFDGERECHTEN

Buddha bowl v

14.5

Gamba pan

17.5

Biefstuk badjak

19.5

Kip saté

14.5

Rib eye steak

falafel, edamame, wortel & sesamdip
verse friet & sla
ossenhaas, pittige jus, sla, verse friet of brood

-

• Friet & salade

HOOFDGERECHTEN
rijst, avocado, wakame, edamame, sesamdressing

U

Mini poké bowl

v

7.5

Hey, pannenkoek!

5.5

Mini burger met friet

7.5

Kroketje met friet

6.5

IJSJE TOE?
Raketje

1.5

19.5

Spikkelijsje

4.5

Oude kaas truffel burger

15.5

NAGERECHTEN

Kip burger

14.5

IJsmacaron mango

5.5

Asperge burger v

14.5

Yoghurt honing walnoten ijs

6.5

Splittie banana

6.5

kipfilet, mango atjar, kroepoek & verse friet
knoflook boter, verse friet & salade
100% rund, uien & truffelmayo
avocado smash & parmezaan
sesam, noten, groente & verse friet

Vegan gebakje v
Gebak uit onze vitrine

BIJGERECHTEN
Brood met dips 4.75
Parmezaan truffel friet 5.75
Woody’s friet 3.5

4.75
v.a. 4.5

Allergieën? Vraag onze medewerkers
Volg ons ook op socialmedia!

FI

Volg ons ook op socialmedia!

FI

WARME DRANK

BIERTJES

Koffie

2.4

Heineken van de tap

Thee

2.6

Speciaal bieren

Cappuccino

2.75

Koffie verkeerd

3

Latte macchiato

3.5

v.a. 2.5
v.a. 3.95

vraag onze medewerker

FRIS

3

Frisdranken

v.a. 2.4

Espresso

2.3

Fuze ice tea

2.5

Dubbele espresso

3.3

Chai latte

3.6

Verse jus

3.4

Bio appel of tomatensap

3.4

Cortado

Decafé

v.a. 2.6

in alle soorten koffies
+ Havermelk 0.75

|

+ Honing 0.25

Green of Lemon tea

Aardbei, sinaasappel, bananen sapje

4

Gember-citroen limo

3

Kijk op ons bord voor de limo of thee van de dag

VERSE THEE
Munt of gember thee

3

WIJN

Gember-citroen

3.5

Verdejo Rueda

4.25

23.5

Gember-sinaasappel

3.5

Chardonnay

4.25

23.5

Basilicum kaneel thee

3.5

Rosé

4.25

23.5

Tempranillo

4.25

23.5

Prosecco		

24.5

GEBAK
Appeltaart

4.5

met slagroom

+ 0.50

Meringue gebak

4.5

Carrotcake

4.5

Vegan gebakje v

4.5

Wij werken met verschillende soorten
wijnen, vraag onze medewerker of kom
eens kijken op ons bord

BORRELHAPJES
Bitterballen (8)

6.5

Bittermix (8)

9.5

Groente, crackers & dips v

8.5

Vega loempia’s v

6.5

A’dam plank

12.5

ossenworst, oude kaas & zuur

Nacho’s

6.5

guacamol, kaas & chilisaus

Allergieën? Vraag onze medewerkers | Volg ons ook op socialmedia!
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Volg ons ook op socialmedia!

FI

