
 
 

LUNCH         11:00 tot 16:30 
 

SANDWICHES 

ONS BROOD IS GEMAAKT VAN FLAKKEESE TARWE, OP OUDDORP GEMALEN  
EN IN MELISSANT GEBAKKEN 

KEUZE OP WIT OF BRUIN BROOD 
 
STELLENDAMSE GARNALEN | 18.95 
Sandwich met Stellendamse garnalen & cocktailsaus  
 
ZALM | 15.95 
Sandwich met huis gerookte zalm, kappertjes, ui & dillemayonaise  
 

CARPACCIO | 14.95 
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, kappertjes & truffelmayonaise 
 

BRIE | 12.50    
Rijkelijk gevulde sandwich met brie, noten & honingsaus  
 

WARM VLEES | 12.95 
Dikke plakken brood met fricandeau, prei, ui, champignons & pindasaus 
 

VEGA OOSTERSE KIP | 14.95    
Sandwich “vegetarische oosterse kip” met Vega kip, paprika, ui in soja saus 
 

KIP-CURRY | 12.50 
Kipfilet in currysaus met paprika, ui, champignons & ananas 
 

BIEFSTUK | 15.50 
Dikke plakken brood met biefstukpuntjes, ui, paprika, champignons, noten & sojasaus 
 

MEXICAANS | 12.95 
Sandwich met pittig gehakt, paprika, ui, champignons & geraspte kaas 
 

GEITENKAAS | 14.95  
Sandwich met geitenkaas & vijgen tapenade  
 
KIP | 12.50 
Sandwich met kipfilet, paprika & kerriemayonaise 
 
BEENHAM | 12.50 
Sandwich met warme beenham & honing-mosterd saus 
 

SERRANOHAM | 17.95 
Dikke plakken brood met piccalilly, balsamico, parmezaanse kaas, ui & Serranoham  
 
KIPSATE | 15.95  
Twee botterhammen met kipsaté en huisgemaakte pindasaus 
 
BEEFBURGER | 15.95 
Beefburger met paprika, zoet-zure komkommer, ui, bacon, kaas & ketchup  

 
Wegens logistieke redenen kunnen wij geen aanpassingen maken in de kaart! 



 
 

 
11:00 tot 16:30 

LUNCH 
       

ALTIJD LEKKER 
KLASSIEKERS OF IETS ANDERS, DAN IS DIT MISSCHIEN IETS VOOR JOU! 

 
 

TOMATENSOEP | 5.50    
Tomatensoep met room & zongedroogde tomaatjes  
 
BROOD MET SMEERSELS | 3.25 | 4.25 | 7.25 
Klein, middel of groot  
 

CHAMPIGNONS | 8.50    
Champignons met knoflook, room & kaas gegratineerd in de oven  
 
 

EIERGERECHTEN 
UITSMIJTER | 11.50 
Flakkees brood met spiegeleieren, ham & kaas 
 
UITSMIJTER ZALM | 14.50 
Huis gerookte zalm op Flakkees brood met spiegeleieren, dillemayonaise ui & kappertjes 
 
BOERENOMELET | 13.50    
Dikke plakken brood geserveerd met een omelet, spek, champignons ui & paprika 
 
 

KROKETTEN 
KALFSKROKET | 11.00 
Dikke pakken brood met 2 kalfskroketten & mosterd  -met salade & verse frites | 12.95- 
 
GARNALENKROKET | 14.95 
2 Garnalenkroketten op Flakkees brood met cocktailsaus  -met salade & verse frites | 16.95- 
 

OESTERZWAMKROKET | 11.95  
Vegetarische oesterzwamkroketten met brood & mosterd -met salade & verse frites | 13.95- 
 
 

WRAPS 
WRAP KIP | 9.95 
Wrap gevuld met kipfilet, sla, paprika & kerrie mayonaise 
 
ZALM | 10.95 
Huis gerookte zalm met kappertjes, ui, dillemayonaise in een wrap   
 
MEXICAANSE WRAP | 10.95 
Wrap met pittig gekruid gehakt, paprika, ui, champignons & kaas  

 
 
 

Wegens logistieke redenen kunnen wij geen aanpassingen maken in de kaart! 



 
 

11:00 tot 16:30 
 

VOOR ERVOOR OF VOOR ERBIJ! 
FLAKKEES BROOD MET DIVERSE SMEERSELS 

KLEIN | MIDDEL | GROOT 
 
 

SALADES 
SALADE GEITENKAAS | 15.95 
Frisse salade, met geitenkaas & vijgen tapenade 
 
SALADE CARPACCIO | 17.95 
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, kappertjes & gemengde salade 
 

SALADE VIS | 17.95 
Frisse gemengde salade met huis gerookte zalm, garnalen, rivierkreeftje & gamba’s  
 
 

PLATES 
BEEFBURGER | 18.50 
Beefburger met paprika, bacon, kaas, ui, komkommer, ketchup en & frites 
 
BIEFSTUK | 22.50 
Kogelbiefstuk met kruidenboter, verse frites & frisse salade 
 

MOSSELEN | 17.50 
Gebakken mosselen met een uitje, knoflook & verse frites  -liever met Flakkees brood | 12.50- 
 
ZALM | 22.50 
Gebakken zalm filet met verse frites & frisse salade  
 
KIPSATE | 18.95 
Gebakken Kipsaté met huisgemaakte pindasaus, frisse salade en verse frites 
 

 
PASTA 

TAGLIATELLE | 19.95 
Tagliatelle met gebakken gamba’s, champignons, ui in roomsaus 
 

RAVIOLI | 18.95    
Ravioli gevuld met geitenkaas en honing, met een saus van rode pesto 
 
BOLOGNESE | 16.95 
Spaghetti met tomatensaus, gehakt & geraspte kaas 
 
CARBONARA | 17.95 
Tagliatelle met champignons, paprika, uitgebakken spekjes in roomsaus & Parmezaanse kaas 

 
 

 

Wegens logistieke redenen kunnen wij geen aanpassingen maken in de kaart! 



 
11:00 tot 16:30 

VOOR DE KIDS! 
SPECIAAL VOOR DE KLEINTJES  

 
KROKET, FRIKANDEL, KIPNUGGETS OF KIBBELING | 8.95 
Geserveerd met verse frites & appelmoes  
 
PASTA BOLOGNESE | 8.95 
Pasta met rundergehakt, tomatensaus en geraspte kaas 
 

POFFERTJES | 4.95 
12 STUKS | Met boter & poedersuiker  
 

TOSTI | 4.95 
Tosti van 2 dikke witte boerhammen met ham & kaas 
 

DIERENBEKER | 5.50 
Keuze uit vanille ijs, chocolade ijs & natuurlijk om mee te nemen! 

 
 

BITES 
 

CHEESESTICKS | 6 STUKS | 8.50      PUNTZAK FRITES | 3.25 
 
KIBBELING | 6 STUKS | 5.95    FRIETJE PARMEZAAN | 4.50 
 
BITTERBALLEN | 6 STUKS | 6.00    NACHO’S | GEHAKT & PARMEZAAN | 10.00 
 

KIPKLUIFJES | 6 STUKS | 8.95     NACHO’S VEGA | 9.00   
 
TORPEDO GARNAAL | 4 STUKS | 9.50    BROOD MET SMEERSELS | 3.25 | 4.25 | 7.25 

                        
INKTVISRINGEN | 6 STUKS | 6.50    
 
FRIKANDELLEN | 8 STUKS | 4.50 
 
 
BORRELPLANK | 20.50 
Een selectie borrel bites voor als je niet kunt kiezen, maar wel kunt delen! 
Brood met smeersels, frietje Parmezaan, kaasblokjes, serranoham,  
nootjes, kaastwisters & Bitterballen 

 
HIGH TEA 

 

HIGH TEA | 25.00 
EEN ETAGERE VOL ZOETE EN HARTIGE LEKKERNIJEN  

 
Iets speciaals te vieren? 

Of zomaar gezellig een middagje thee leuten? 
Reserveer dan minimaal 1 dag van te voren 

Om te genieten van onze High Tea! 
- PURE VERWENNERIJ 

 

Wegens logistieke redenen kunnen wij geen aanpassingen maken in de kaart! 


