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AVOCADO SANDWICH

Een wit of meerzaden desembroodje met avocado
slices, gebakken Haags eitje, feta crumble, paprikamayonaise en tuinkers

7

TURKEY ’N’ BACON

7

BEYOND CHEESE BURGER

9

Een wit of meerzaden desembroodje met gerookte
kalkoenfilet, gebakken bacon, ijsbergsla, tomaat en
mosterdmayonaise
Sesam brioche broodje, plant based Beyond
burger, biologische cheddar, ijsbergsla, tomaat,
augurk, rode ui en burgersaus

.5

5

.5

OESTERZWAMKROKET

5

.5

Oesterzwamkroket van de Haagsche Croquetterij
op een biologisch zacht broodje, zoetzure radijs,
sriracha mayonaise en Thaise rode basilicum

EGYPTISCHE FALAFEL

7

.5

VEGA TUNA-CADO

8

.5

CAJUN BURRITO

8

Huisgemaakte falafel, meergranen desempita,
komkommer, ijsbergsla, tomaat, vegan knoflooksaus
en saus van rode ui
Een wit of meerzaden desembroodje met
vegetarische tonijnsalade, rode ui, kappertjes,
bleekselderij, avocado en verse pesto

Burrito met cajun kip of vegetarische kipstukjes,
rode kidneybonen, mais, avocado, gegrilde puntpaprika,
jalapeños, biologische cheddar, sour cream en salsa

BROODJE BAL

Gehaktbal op een biologisch zacht broodje
met Thaise pindasaus, lente ui, gebakken uitjes,
rode peper en srirachamayonaise

Broodje
van de dag

COMBI
Broodje van
de dag & kleine
kom soep

.5

OERVLEES KROKET

Rundvleeskroket van de Haagsche Croquetterij
op een biologisch zacht broodje, zwarte truffelmayonaise, mosterdcress en oude kaaskrullen

Verse huisgemaakte soep
met brood en
boter

6

.5

TEX MEX
SALAD

Cajun kip, avocado, gegrilde
paprika, jalapeños, rode
kidneybonen, mais,
gemengde sla, nachos,
salsa en sour cream

12.5

SOTO
AYAM

Indonesische kippensoep
met verse groenten en
kruiden, gekookt eitje,
lente ui, taugé en
gebakken uitjes

SOTO NO
AYAM

Indonesische groentesoep
met verse kruiden,
gekookt eitje, lente ui,
taugé en gebakken
uitjes

6

DAHL

6.5

THAI
STREeT
FRIES

Verse frietjes met pulled
chicken, Thaise groene curry,
limoenmayonaise, lente-ui
en kroepoek crunch

Indiase kruidige soep
met rode linzen, wortel,
tomaat en verse gember,
geserveerd met
verse koriander en
geroosterde pita

6.5

SWEeT
POTATO
FRIES
Zoete aardappelfrietjes met
srirachamayonaise

