
 
Afhalen en bezorgen menu      Wij bezorgen in overleg ook in Oegstgeest, 
Ma t/m wo bestellen 11:30 - 17:00 afhalen & bezorgen tot 17:00.  Sassenheim, Voorhout en de Merenwijk 
Do t/m zo bestellen 11:30 - 19:00 afhalen & bezorgen tot 20:00. (forellen, karpers, duinen & dallen) 
Bestellingen vanaf € 25,- bezorgen we gratis bij u thuis.  

Salades 
Gerookte Burrata met diverse groenten & tomatenchutney        13,50 
Gerookte Zalmzijde, pepermakreel, tonijnsalade, diverse rauwe groenten & citrus vinaigrette  15,50 

Broodjes  
Volkoren bol of Italiaanse bol 

Gerookte Burrata met diverse groenten & tomatenchutney       10,50 
Gerookte Zalmzijde met sla, rode ui, kappertjes, komkommer, tomaat & dillemayonaise   10,50 
Tonijnsalade met sla, rode ui, kappertjes & komkommer         8,50 

Soepen 
Tom Khai Kai (ingevroren) met breekbrood & dips       1lt 12,50 
Pomodori soep (ingevroren) met breekbrood & dips                 1lt 12,50 
Erwtensoep met breekbrood, katenspek & mosterd          1lt 13,50 
 
      TE BESTELLEN GERECHTEN 

Hoofdgerechten 
Zalmfilet met pepersaus, rozemarijn krieltjes & salade       18,50 
Black Angus Stoof met dikke frites, mayonaise & salade       13,50 
Coazy burger* met sla, tomaten, relish, rode ui, dikke frites, mayonaise & salade    16,50 
Cheese burger* met sla, tomaten, relish, rode ui, dikke frites, mayonaise & salade    16,50 
*ook vegetarisch verkrijgbaar 
Bacon burger met sla, tomaten, relish, rode ui, Zeeuwse spek, dikke frites, mayonaise & salade  16,50 
Kids burger met frites & appelmoes          6,50 
Kids frites met snack (crispy kip nuggets/fish fingers/kaassoufflé/kroket/frikandel)   5,50 

 

Desserts 
Framboos bavarois met chocolade amandel biscuit & cassis gelei       4,50 
Hazelnoot bavarois met karamel & hazelnoot crunch       4,50 
Chocolade gold ijs met amandelbiscuit & koffie merengue gevuld met karamel    4,50 
Diverse Ola ijsjes           vanaf 1,25 

 

SPECIALS 
 

DONDERDAG 
Wisselend menu            

 

VRIJDAG 
Kippenbout met dikke frites, mayonaise, salade & huisgemaakte appelcompote    12,50 

 

ZATERDAG 
Burgerspecials 

Lamsburger* met sla, tzaziki, rode ui, dikke frites, mayonaise & salade     16,50 
Burgerspecial van het moment          16,50 
*ook vegetarisch verkrijgbaar 

 

ZONDAG 
Indische rijsttafel 

Verschillende Indische gerechtjes met garnituren* | vanaf 2 pers      16,50 
*ook vegetarisch verkrijgbaar 

 
ELKE ZATERDAG & ZONDAG ONTBIJT | (09:00 – 11:00) 

Ontbijtbox | 15,- p.p. 
Croissant, luxe broodjes, roerei, paté, oude kaas, jam, roomboter, vers fruit &  
Griekse yoghurt met Cruesli en frambozencoulis. (ook vegetarisch verkrijgbaar) 

- Uit te breiden met een Prosecco Pizzolato (375 ml) | 10,- 
Bestellen kan op de dag zelf tot 10h00 en wij bezorgen dit ontbijt tot 11h00. 


