ALFREDS

B I J G E R E C H T E N
BREEKBROOD 4.25

L U N C H

Brood uit de oven geserveerd met
gezouten boter en kruidendip

BANANA BERRY BOWL 8.25

MUHAMMARA 6.50

Met soja blueberry yoghurt, banaan,
kokosrasp & chiazaad

Vers gemaakt naanbrood met
muhammara, pijnboompitten, feta,
cashewnoten, granaatappelpitten &
peterselie

HEALTHY EGGS 12.95
Gepocheerde eitjes, parmaham en
gegrilde groenten met een dressing van
truffel

BARA MET GEROOKTE ZALM 10.95
Indiase bara met gerookte zalm & een
chutney van mango

GRILLED BURGER 16.50
Burger met oude reypenaer met een
chutney van rode ui & friet met kruiden
van tijm en knoflook met parmezaan

STEAK TARTAAR 14.50

FRIET 3.25
Met huisgemaakte truffelmayonaise

MIXED SALADE 4.25
No carbs today!

BORRELPLANK 24.95
Met onder andere parmaham,
verschillende soorten worst, oude
reypenaer, olijven, kaas-truffelstengels,
nachos & kroketjes van mozarella en
tomaat, gamba en chorizo

LUNCHPLANK 17.50

Steak tartaar met gedroogde parmaham,
gepocheerd eitje & een mayonaise van
madras-kerrie

Een heerlijke lunchplank met lekkernijen
(vanaf 2 personen te bestellen) prijs per
persoon

PULLED CHICKEN 10.95

Geniet van heerlijke gerechten met
bijpassende wijnen

Pulled chicken op een rustieke desem
bol met chilimayonaise

CARPACCIO 12.95
Carpaccio van Hollands dikbilrund op
landbrood met balsamico,
zonnebloempitten, rucola, frisée &
pecorino

GAMBA'S 12.95
Gamba's met een salade van little gem,
komkommer en een sesamkrokantje &
een pittige karamel sojasaus

MAKREELSALADE 10.95
Makreelsalade op gegrild ciabatta brood
met knoflook & olijfolie

FALAFEL 12.95
Falafel met een salade van bulgar,
tomaat, munt, peterselie, bosui,
granaatappel & baharat mayonaise

HIGH WINE 25.50

Z O E T I G H E D E N
FREAKSHAKE 7.50
RED PANCAKES 5.95
American pancakes met aardbeienroom &
ahornsiroop!

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE 3.75
FRIANDISES 4.25
Huisgemaakte lekkernijen

VERS GEBAKKEN APPELTAART 3.75
HIGH TEA 21.00

Geniet van een heerlijke high tea met
koude en warme hapjes

