
 

Lunch 
U heeft de keuze uit de volgende broodsoorten: wit vloerbrood, bruin vloerbrood, stokbroodje of ciabatta  

 

Lunch 
 

12 uurtje            10,75 
Wit of bruin vloerbrood met een gebakken ei, ham, kaas een kroket en de keuze uit  
soep van de week of mosterdsoep 
 
Ciabatta *             7,75 
Gebakken paddenstoelen, Old Amsterdam, rucola en balsamicostroop 
 
Tramezzino Gerookte Zalm           8,25 
Italiaans brood met gerookte zalm, kappertjes en citroenmayonaise  
 
Broodje Carpaccio            9,25 
Huisgesneden ossenhaas met Old Amsterdam, zongedroogde tomaatjes,  
pijnboompitjes en balsamicostroop 
 
Kwekkeboom Kroketten           6,75 
Twee kwekkeboom kroketten op wit of bruin vloer brood  
 
Boeren Uitsmijter **            7,75 
Drie gebakken eieren met tomaat, ui, beenham, kaas op wit of bruin vloerbrood 
 
Foccacia Parma            7,75 
Parmaham, vijgen en geitenkaas 
 
Foccacia Caprese *             6,50 
Mozzarella, tomaat en pesto 
 
Broodje Gezond **            6,50 
Beenham, kaas, komkommer, tomaat, ei, sla 
 
Tosti **              5,25 
Ham en/of kaas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 tot 16:00 



 
 

Maaltijdsalades 
salades worden geserveerd met brood 
 

Salade Carpaccio                     11,75 
Old Amsterdam, zongedroogde tomaat, croutons, pijnboompitjes, pestodressing 
 
Salade Gerookte Zalm           9,75 
Quinoa, groene asperges, tomaat, spinazie 
 
Salade Geitenkaas **           9,25 
Gebakken spekjes, walnoten, spinazie, honing, groene asperges  
 

 

Soepen 
Mosterdsoep **            5,50 
Groninger mosterd met droge worst en oude kaas        
 
Soep van de week            5,50 
Zie onze borden  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* vegetarisch 
**vegetarisch mogelijk 

 



 
 
 

Borrelkaart 
 
 
Moeke’s Broodplank * (tot 21:00)          5,75 
Breekbrood met tapenade, kruidenboter en aioli 
 
Nacho schotel * (tot 21:00)           7,25  
Warme tortillachips met tacosaus, ui, groenten, kaas en crème fraîche 
 
Borrelplateau ** (tot 21:00)           15,25 
Olijven, gefrituurde uienringen, droge worst, warme nacho’s, kaas, bittergarnituur etc. 
 
Bittergarnituur             6,50 
Diverse hapjes uit de frituur (12 stuks) 
 
Mexico              6,50 
Gefrituurde jalapeños met kaas 
 
Bourgondische Bitterballen           6,50 
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks) 
 
Gefrituurde Uienringen *           5,25 
Huisgemaakte aioli (12 stuks) 
 
Portie kaas of worst            5,50 
Jong belegen kaas of Groninger droge worst met mosterd  
   
Portie kaas en worst            7,50 
 
Olijven *             4,75 
Portie gemarineerde olijven 
 
 

Voor bij de koffie 
Huisgemaakt Appelgebak           3,25 
Met slagroom + € 0,25 
 
Monchou gebak            3,50 
Huisgemaakt! 
 
Moeke’s luxe koffie            5,75 
Kopje koffie / huisgemaakte friandises 

* vegetarisch 
**vegetarisch mogelijk 

 


