
Zoete aardappelfriet met parmezaanse kaas 

Zoete aardappelfriet Flavour Style
Bosui, rib-eye, sriracha mayonaise 
& parmezaanse kaas 

Gyoza kip of Vega  (8 stuks)   

Tempura garnalen (8 stuks)

Bourgondische bitterballen  (8 stuks)

Flavour plankje
Luxe hammen, pickels, olijven, oude kaas, brood & dips 

Brood assorti
Met pesto,  aioli & kruiden hummus

Nacho’s Flavour style

Tom kha kai
Thaise kokos soep

Groene salade met burrata & pesto   
Met groene asperges, serranoham & tomaat 

Groene salade met beef tataki   
Met groene asperges, edamame & hazelnoot crunch

Truffelrisotto
Met bospaddestoelen, basilicum olie 
& parmezaanse kaas

Flavour burger   
Met 100% rundvlees, avocado, bacon, kaas 
& friet van zoete aardappel

Vega Flavour burger   
Heerlijke plantaardige burger met gekarameliseerde ui, 
truffelmayonaise & friet van zoete aardappel

Poké bowl     
Keuze uit zalm, beef tataki of vegetarisch
Met sushirijst, avocado, edamame, radijs & wortel

Griekse yoghurt bowl   
Met seizoensfruit, honing, chiazad 
& granola 

Bagel gerookte zalm 
Met een gepocheerd ei & avocado 

Steamed bun buikspek    
Slow cooked pork belly 

Bij de onderstaande gerechten heeft u keuze uit 
een bruin of een wit broodje.

Broodje carpaccio Beef tataki  
Met hazelnoot crunch, basilicum dressing 
& parmezaanse kaas 

Broodje garlic honey chicken     
Met zoet zure komkommer & sriracha mayonaise

Broodje hummus    
Met geitenkaas, baby spinazie & harissa

Steak sandwich   
BBQ ribeye slices & bosui

Broodje avocado   
Met een gebakken ei & geitenkaas
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Bites Lunch Specials

Broodjes

fine 
fabulous 

food

Bake of the day
Vraag naar onze dag special

Appelgebak
Met huisgemaakte karamel 

Frambozen parfait
Met Maliburoom & een crunch van pistache

American Pancakes
Met seizoensfruit, oreo & chocolade saus

Churros
Met chocolade saus, kaneelsuiker en vanille ijs
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Sweets

Vegetarisch gerecht of vegetarisch te bestellen.

Chef’s special


