WARME DRANKEN

KOFFIE MET LIKEUR

Koffie
2.50
Cappuccino
2.75
Espresso
2.25
Dubbele espresso 		
3
Macchiato
2.75
Koffie verkeerd
3
Latte macchiato		
3
Extra shot			1
Decafe
0.50
Havermelk
0.65

Irish coffee
Spanish coffee
French coffee
Italian coffee
Haagse koffie

Warme bio chocolademelk
Slagroom

3
0.50

Barbataart wisselende smaken

6

Biologische thee
Higher Living

2.60

Brownie

3.50

biologisch & fairtrade

Verse kruidenthee
Muntthee
		
3
Gemberthee 			3
Natuurlijk zetje
3.15

Walnootlikeur Stokerij van Kleef

TAARTJES
glutenvrij - lactosevrij vrij van geraffineerde suikers - vegan

homemade - glutenrvij

Biologische appeltaart		
Biologische worteltaart
New York cheesecake

citroentijm - echinacea

Even ontspannen

3.15

slaapmutsje - appelmunt - citroenmelisse

Goed buikgevoel

7
7
7
7
6.75

3.15

citroenmelisse - pepermunt - venkelkruid

DRANKEN

4
4.50
4

BIJZONDERE FRISDRANKEN
PROVIANT oma’s recept
Rabarber 			3.75
Lemon - ginger 		
3.75
Apfelschorle 			3.75
LUSCOMBE
Damscene rose 		

3.90

bio - bubble - muscatdruif

Wild elderflower

3.90

wild geplukte vlierbloesem

Raspberry crush		

3.90

bio - fruitig

Grapefruit tonic		

3

delicaat - citrus

Elderflower tonic		

3

bloemig - zacht - G&T topper

WALDEN
IJsthee lemon & lemongass 3
bio - verfrissend & zacht

IJsthee peach & jasmine

3

bio - klassieker - zonder prik

Raw coconut water		

3.75

Rebel Kitchen - zonder toevoegingen

Caleb Kola			3.75
Kola
bio cola

Ecotap 0.75L			3
plat of bruisend
gefilterd en gebotteld op de Kwartel

SCHULP
Bio tomatensap		
3
Bio appelsap			3
Bio appel/perensap 		
3

IJSKOUDE
IJSKOUDESAPPEN		
SAPPEN		

55.50

biologisch
biologisch- -zonder
zondertoevoegingen
toevoegingen- -100%
100%fruit
fruiten
engroenten
groenten- vegan
vegan- -glutenvrij
glutenvrij

Avocado
Avocado- -spinazie
spinazie- -mango
mango- -broccoli
broccoli- tarwegras
tarwegras- -gerstegras
gerstegras- -spirulina
spirulina

Acerola
Acerola- -mango
mango- -kokos
kokos- -ananas
ananas

Sap van de dag
Verse jus d’orange 		
3.50
Verse jus d’orange 		
3.50
FIREFLY natuurlijk vruchtensap 		
FIREFLY
Lime & ginger
natuurlijk
			
vruchtensap 		 3.75
Lime
Vlierbes
& ginger
& granaatappel
			
3.75
3.75
Vlierbes & granaatappel
3.75
Bio ranja framboos		
Bio
glas				1.75
ranja framboos		
glas				1.75
kan				5.50
kan				5.50
zonder prik - lekker voor kids
zonder prik - lekker voor kids

FRISDRANKEN
FRISDRANKEN

Diverse frisdranken		
2.75
Diverse
uit eenfrisdranken		
flesje
2.75
uit een flesje
RUSSEL & CO			
RUSSEL
Bitter lemon
& CO			
			
3
Bitter
Toniclemon
				3
			
3
Tonic
Gingerale			3
				3
Gingerale			3
Gingerbeer			3.75
Gingerbeer			3.75

WIJN					GLAS FLES
		
MOUSSEREND
La Gioiosa Piccolo Prosecco		

4.50

fris - wit fruit - citrus

Cava Brut				5

29

fruit - fijne mousse - plezierig

Blanquette de Limoux			
exotisch - sierlijk - delicaat

WIT

Sauvignon Blanc – Roemenië 		

6

35

4

19.50

rijpe peren - licht fris

Bio Catarratto – Sicilië 		

4.50

21.50

4.75

23

wit fruit - complex - bloemen - zacht

Grüner Veltliner - Oostenrijk 		

5.50

26

5.50

26

5.50

26

4.75

23

5.50

26

5.50

26

5.75

28

Bio Montepulciano d’Abruzzo – Italië 5.75

28

Bio Merlot – Frankrijk 			
Minervois Syrah blend – Frankrijk
Primitivo – Italië 			
Malbec – Argentinië 			
pruimen - kersen - zacht rond

5.75

28

5.75

28

5.75

28

6

30

4

19.50

5

24

vol - zwarte bessen - kruiden - amandelspijs

knisperend wit fruit - bloemig - vol - zacht

Chardonnay – Argentinië 		

21.50

rijk - donker fruit - kruidig

bloemig - groen - rond

Feteasca Regala – Roemenië 		

4.50

Bio Nero d’Avola – Sicilië 		

kruidig - rond - hout - zacht

groene kruiden - hout - vol - verfissend

Bio Verdejo - Spanje			

19.50

zwart fruit - specerijen - volle smaak - aards

zacht kruidig - mango - fruitig - zuiver

Viognier – Frankrijk 			

4

rode bessen - structuur - zachte tannines

zacht - rond - vanille - complex

Pinot Grigio – Italië 			

Pinot Noir – Roemenië 		
rood fruit - rijk - kaneel - zwarte kersen

intens - citrus - tropisch fruit

Chardonnay – Frankrijk 		

ROOD

Tempranillo Tinta de Toro – Spanje 6
zwoel - kruidig - chocolade - bramen

30

ananas - lichte toast - sappig - fris

Merseguera blend - Spanje		
steenfruit - ziltig - aangename verassing

ROSE

Blanc de Noir – Zuid Afrika 		
framboos - balans - mineraal - verfijnd

Bio Grenache – Frankrijk 		

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART

soepel - mineraal - aromatisch - fruitig

WIJN PER GLAS

BIER VAN DE TAP
			
Estaminet 5.2% 			
0.25L
goudgeel - subtiel hoparoma - fruit 0.50L
La Trappe Wit 5.5% 			
0.25L
Saphirhop - tarwemout - citrusgeur 0.50L
La Trappe Puur 5.2% 			
0.30L
honingachtig - fruitig			
La Trappe Blond 6.5% 		
0.25L
aromatisch - fruitig - fris - zacht bitter
Oaked Cornet 8.5% 			
0.30L
vol - zachte vanille en hopbitterheid
I.P.A. Vuur en Vlam 6.2%		
0.25L
zwaar gehopt - bitter - fruit en bloemen

2.85
5
3.75
7
4.25
4.25
5
4

BIER OP FLES
Bavaria 0.0%					3.50
0% alcohol - verfrissend - niet bitter
Bavaria wit 0.0%				3.50
verfrissend - mild - fruitig
Radler Lemon 2.0%				3.50
verfrissend - kleine boost van alcohol
Bavaria glutenvrij pilsener 5.0%		
3.75
glutenvrij - zuiver - lichte bitter
Rose Max 4.5%					4
fruitig zoet - volle smaak - verfrissend
Ayinger Brauweisse 3.2%			3.75
vol citrus - tarwe - vanille
Corona 4.6%					5
licht - beetje zuur - droge afdronk

Skuumkoppe donker witbier 6%		
4.5
gebrouwen met Texels hop
Vedett Extra Blond 5.2%			4
droog - vleugje citroen
Urthel Saisonniere blond 6%			4.5
lichte bitters - fris - floraal
Funky Falcon Pale Ale 5.2%			4.75
complex - hoppig - citroengras
La Trappe Dubbel 7.0% 			
4
karamel - tikkeltje zoet - vol
Tricky Tripel 8.0%				5
vol - veel mout - ambachtelijk
Omer 8.0%					5
fruitig aroma - vol - hoppige frisheid

BIEREN

GIN & TONIC
Barber 			

9.50

Szechuan peper - sinaasappel
Luscombe elderflower tonic water

Bayswater 		

9.50

Bombay Sapphire

9.50

Goodsack		

9.50

limoen - roze peper
Russel & Co tonic water

limoen - munt
Luscombe elderflower tonic water
gember
Luscombe grapefruit tonic water

Gordons		 8

Wij hebben vele malt Whisky’s,
diverse soorten Cognac,
Calvados, Armagnac en
Eau de Vie.
Mooie port uit verschillende
jaartallen.

Kom even kijken aan de bar.

sinaasappel
Russel & Co tonic water

Hendrick’s		

9.50

Hermit 			

12

Monkey 47 		

10.50

Tanqueray

8

The Botanical’s

9.50

komkommer
Luscombe elderflower tonic water
zeekraal - sinaasappel
Luscombe elderflower tonic water
sinaasappel - gember
Russel & Co tonic water

limoen - sinaasappelschil
Luscombe grapefruit tonic water
roze peper
Luscombe elderflower tonic water

LIKEUREN		
Limoncello
Amaretto
Sambucca wit of zwart
Van Kleef Walnootlikeur
Baileys
Cuarenta y tres
Southern Comfort
Tia Maria
Grand Marnier
DOM Bénédictine
Drambuie
Contreau

LEKKER MET GINGERBEER
Moscow Mule		

9

wodka - gingerbeer - limoen

Dark & Stormy		

9

Gin Mule		

9

bruine rum - gingerbeer - limoen
gin - gingerbeer - limoen - munt

GIN TONIC & LIKEUREN

4.25

KWARTELPLANKJES
te bestellen vanaf 2 personen

Charcuterie 12.50 p.p
Cecina de Leon - Iberico ham - coppa di parma - gedroode worst van Brandt en Levie - augurk - olijven

Visplankje 13.50 p.p
sardines - gerookte heilbot - oesters - wilde gemarineerde gamba’s - brood - aioli

Groenteplankje 11.50 p.p
baba ganoush - gemarineerde champignons - hummus - snoeptomaatjes - tortilla

Plankje oude Reypenaerkaas 6 p.p
membrillo (kweekpeergelei) - olijven

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART

VEGA
Mandje brood 			5.50
Muhammara - aioli
(glutenvrij brood +1)

Olijven 				4.50
Manchego kaas 			5.50
met membrillo (kweekpeergelei)

Tortilla 				4.50
verse aardappel en ui

Kerriesamosa’s (8 stuks) 		
4.50
Loempia’s (8 stuks) 			4.50
Spinazie kaas croquetjes (4 stuks)
Groenten croquetjes (4 stuks)		
Geitenkaas croquetjes (4 stuks)

5.50
5.50
6

VIS & VLEES
Sardines de concarneau

groene peper of citroen
met brood van Philippe Galerne
Oesters (per stuk) 		
Fine de Caire Renar Boulon

Gebakken vongole		
zeekraal - Spaanse peper

10.5
2.50
14

Gamba’s piri piri 		 5.50
Kip piri piri 			4.50
gegrilde hete kip

Empanadas (4 stuks) 		

5

gevuld met pittig rundvlees

Inktvisringen

		

6.50

met aioli

Bio bitterballen (8 stuks)

7

van Schotse hooglander

Stel je eigen
bittergarnituur
samen.

Ambachtelijke pure snacks naar oud Haags receptuur
met lokale ingrediënten, net als toen..

BORREL

KINDERKAART
tot 12 jaar

Yoghurt met vers fruit 		4.50
soyayoghurt +1

Open melt kaas 			3.50
de tosti zonder bovenkant
tot 16.00

Open melt ham en kaas		 4.50
de tosti zonder bovenkant
tot 16.00

Boterham				3.50
keuze uit pindakaas, chocopasta, jam of kaas

Tomatensoep 			6
Spaghetti
			9.50
met tomatensaus

Vega lasagna 				9.50
met snoeptomaatjes

Broodje bio hamburger 		 10.50
met bio frietjes en sla

Kroket of frikandel 			8.50
met bio frietjes en sla

TRAFO BIO CHIPS 			

1.75

handcooked - Nederlandse piepers

Verschillende smaken

BAZQET POPCORN 			

1.75

glutenvrij - GMO vrije mais

Zoet met honing
Zout met kaaskruiden

BIOLOGISCHE IJSJES
Regenboogijsje 			1
NICE aardbei 				2.50
NICE sinaasappel/peer 		
2.50
Cornetto 				2.50
Boerderij ijs melk 			
2.50
Boerderij ijs puur 			
2.50
Boerderij ijs amandel 			
2.50
BEN & JERRY’S
Caramel chew chew 			
4.50
Chocolate fudge 			
4.50
Strawberry cheesecake 		
4.50
Cookie dough 				4.50

SAMEN ONTBIJTEN

te bestellen vanaf 2 personen tot 13.00 uur

Proeverij van biologische smoothies, vers fruit, groene salade, geroosterd biologisch desem vloerbrood,
parmaham, kaas, zalm, omelet, croissant, jam en boter 12.5 p.p

WIJ ZIJN ELKE DAG VANAF 9 UUR OPEN

Acai bowl				8.50

Vega uitsmijter 		

biologisch - vers fruit - granola - kokosrasp - honing

groene asperge - biologische eieren

Pitahaya bowl		

Italiaanse uitsmijter 		

		8.50

8
9

drakenfruit - biologisch - granola - kokosrasp - honing

mozzarella - prosciutto - pesto van munt

Open melt goudse bio kaas

SOEP

5

Tomatensoep 		6

cherrytomaat - pesto van munt

mediterraans - gegrilde paprika - verse venkel

Open melt prosciutto			5
Italiaanse ham - bio kaas

Tom Yam 			7.50

BROODJES & SALADES

WARME GERECHTEN

Thais - pittig - kokosmelk - garnalen

biodesem stokbrood van Philippe Galerne
of bruin van Lekkerbrood met wakame (glutenvrij brood +1)

Yorkshire banger			7.50

Wilde scampi’s 		 16.50
gebakken - babyspinazie - aioli - brood

Picanha			15.50

worst van Brandt en Levi - gebakken ui

gegrild - Muhammara - bio friet

Confit de canard			8.50

Tagliatelle vega		 16.50

geroosterd - gemarineerde rode kool

gegrilde groenten - cherrytomaat - knoflook

Gerookte heilbot			7.50

Tagliatelle vis 		19

dressing van citroen en kervel - verse peper
ook als salade te bestellen +6		

neri - gamba’s - vongole - zeekraal
glutenvrije pasta +1

Thaise kip 				7.50
pittige kip - cashewnoten
ook als salade te bestellen +6		

Warme geitenkaas			6.50
tomatenjam - walnoot - romeinse baby sla
ook als salade te bestellen +6		

Dagkaart tot 16.00 uur

Gegrilde groenten			6.50

hummus - pesto van munt
ook als salade te bestellen met quinoa en granaatappel +6

Heb je een allergie? Laat het ons weten.

DAGKAART

Ben je met meer dan 4 personen? Vraag naar ons diner uit de Josper houtskooloven.

Cecina de Leon 		

SOEP

11.50

Tomatensoep 			6

windgedroogd rundvlees - limoenrasp - olijfolie

Oesters (per stuk) 		

2.50

Mediterraans - gegrilde paprika - verse venkel

Tom Yam 			

Fine de Clair Renart Boulon

Rillette van eend 		

10

7.5

Thais - pittig - kokosmelk - garnalen

met brood van Philippe Galerne

Gebakken vongole

zeekraal - Spaanse peper

14

BEKIJK OOK ONZE
SPECIALITEITENKAART

Scampi’s 			13
Spaanse peper - knoflook

VEGETARISCH

MAALTIJDSALADES

vegan - zoete aardappel - citroenrijst - kokosmelk

manchons - gesiers - spekjes - gekonfijte roseval

Gevulde portobello 		

Geitenkaas 			

Indiase curry 			17

Perigord 			

15

vegan - groene linzen - ingemaakte citroen

Heilbot 			

homemade - Parmezaanse kaas - verse organo

16.50

15.50

tomatenjam - walnoot - romeinse sla - babyspinazie

Auberginetaart			17
Tagliatelle 			

18.50

17.50

gekookt ei - groene asperge - citroen kervel dressing - verse peper

gegrilde groenten - cherrytomaat - knoflook - Parmezaanse kaas
glutenvrije pasta +1

VIS

onze visgerechten worden geserveerd met
seizoensgroenten en biologische friet

Zeebaars 			

21

hele vis - gevuld met zeekraal - verse knoflook

Trio van vis			20.50
zeewolf - roodbaars - wilde scampi’s - zeekraal

Wilde scampi’s 		 24
vier stuks - knoflook - Spaanse peper

Tagliatelle vis			19
neri - gamba’s - vongole - zeekraal
glutenvrije pasta +1

BIJGRECHTEN

Halve maiskolf 			
Gepofte aardappel
Biologische frietjes 		
Seizoensgroenten 		
Groene salade 			

VLEES

onze vleesgerechten worden geserveerd met
seizoensgroenten en biologische friet

Picanha 			21.50
dry black angus USA - bio - Muhammara saus

Parelhoen supreme

19.50

lichte wildsmaak - verse knoflook - mangochutney

Jamaica jerk pork 		

20

livar varkenslende - bio - Madame Jeanette

Lamsrack			28.50
Nieuw Zeeland - rozemarijnjus - Josper houtskooloven

3.50
4
3.50
4
3.50

Diner 17.30 - 22.00 uur

Heb je een allergie? Laat het ons weten.

AVONDKAART

Vraag naar:
Plankje met kaas
Homemade desserts
Dessertwijnen

