Drankenkaart
Warme dranken

Bieren
0,30L I 295 0,50L I 550

Koﬃe | Thee | Espresso

2

Swinckels

Cappuccino | Koﬃe verkeerd

270

Seizoensbier

000

Thee cappuccino

295

Palm

375

Warme chocomel

2

La Trappe blond | dubbel | tripel

450

Saunagrog

395

La Trappe witte trappist

450

Latte Macchiato

340

Ayinger weizen bier

495

Dubbele espresso

325

Bavaria Radler lemon | grapefruit 2,0%

325

Verse muntthee

350

Bavaria Radler lemon 0,0%

325

Verse gemberthee

350

Bavaria wit | original 0,0%

295

Rosé bier

395

Cornet

450

50

75

TIP! Stukje Indonesische spekkoek erbij? +100

Frisdranken
Diverse frisdranken, per ﬂesje

250

Wijnen

Lipton Ice Tea | Lipton Ice Tea Green

2

Wit

Sourcy Blauw | Rood

2

Soave, Italië

450

Sourcy Blauw | Rood 0,75l

475

Chenin blanc, Zuid Afrika

495

Sourcy Vitamin Water

350

60
50

Rosé

Verse smoothies & sappen

Marival, Frankrijk

425

Aardbei – framboos smoothie

5

Mango – ananas smoothie

550

Rood

Bosbessen smoothie

5

Shiraz, Zuid Afrika

450

Detox smoothie

550

Salentino, Italië

495

Verse sinaasappelsap

425

Yoghurt met verse sinaasappelsap

425

Karnemelk met verse sinaasappelsap

425

Goedemorgen Deal
Koﬃe/thee of cappucino + gebak van 10.30 tot 12.00 uur

50

50

495

Voor bij het glas
Broodplank 650

Gemengd borrelgarnituur 725

Selectie rustiek brood, kruidenboter en tapenade

Verschillende soorten borrelgarnituur, geserveerd met diverse
sausjes

Bourgondiër bitterballen (8) 725
Rundvlees bitterballen geserveerd met mosterd

Nachos 695
Met gesmolten kaas, jalapeño, guacamole en een

Borrelbrood to share 850

sour cream dip

Warm uit de oven met brie, geraspte kaas, rozemarijn en ui

Borrelplateau to share 1250
Gefrituurde garnalen (8) 625

Lekker om te delen: bittergarnituur, nachos, gefrituurde

Geserveerd met chilisaus

garnalen en brood met kruidenboter

Menu

KAART

Brood en zo

Voorgerechten

Samsam 995

Clubsandwich 895

Garnalen in krokant jasje 950

Watermeloensalade 850

Combinatie van ﬁlet americain en carpaccio met

Met gerookte kip, bacon, ei, kaas, tomaat, sla, komkommer en

Krokant gebakken en geserveerd met een frisse

Frisse salade van watermeloen met tomaat, rode ui, lenteui,

truﬀelmayonaise, Parmezaanse kaas, rode ui, kappertjes

kerrieroomkaas

cocktail-citroensaus

granaatappel en rucola

Tosti brie 695

Carpaccio 1050

Broodplank 650

Knapperige tosti met brie, truﬀel, rucola en honing

Met truﬀelmayonaise, Parmezaanse kaas, rode ui en

Selectie rustiek brood, kruidenboter en tapenade

en pompoenpitten

Uitsmijter 7

95

3 eieren uit de pan op brood met ham en kaas geserveerd

Tostado zalm 995
Kroketten 850

Knapperige tortilla met gerookte zalm, gamba’s, bosui, rucola,

Bourgondiër rundvleeskroketten op brood, geserveerd met

roze peper en een spicy yoghurtmayonaise

mosterd

Falafel 750

Warm uit de oven met mozzarella, tomaat, rode ui, rucola en

Met geroosterde groenten, falafel en een frisse yoghurtdressing

balsamico pesto

Wrap kip 795

Tonijn 850

Goed gevulde wrap met mango, avocado, sla en pulled chicken

Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, gekookt eitje

2850

Hoofdgerechten

en rode ui

Soep en broodje naar keuze

Diner Deal
Hoofd- en nagerecht en 2 consumpties naar keuze*

Caprese 850

Lunch Deal

pompoenpitten

1295

Argentijnse BBQ spies 1950

Vitae wellnessburger 1650

Heerlijk mals rundvlees, buikspek en gegrilde groenten.

Flinke runderburger (180 gram) met spek, kaas, tomaat

Geserveerd met kruidenboter

en barbecuesaus

Kipsaté 1650

Zeebaars 1895

Met koolsalade, kroepoek en gefrituurde uitjes

Verse zeebaarsﬁlet met gebakken groene groenten en saus van
witte wijn

Gepofte aardappel 15

95

Huisgemaakte soepen

Met gegrilde groenten, sour cream en gegrilde kip

Goedgevulde vegetarische quiche, geserveerd met pesto olie

Tagliatelle 19

Aardappel-citroengrassoep 650

Tomatensoep 595

Met een scampi-spiesje

Met pesto olie

50

Met gebakken zalm, basilicum roomsaus en zeekraal

Nagerechten

Salades
Ossenhaaspuntjes 14

Quiche 1595

95

Salade tonijn 13

95

Op Oosterse wijze met sla, champignons, taugé,

Met tonijn, rode ui, kappertjes, gekookt eitje, tomaat, komkommer

cashewnoten, oestersaus en malse ossenhaaspuntjes

en truﬀelchips

Vitae salade 1425

Geitenkaas salade 1425

In een krokante tortilla basket met gerookte kalkoen,

Zachte geitenkaas, blauwe bessen, walnoten, rode ui, truﬀelchips

ananas, cashewnoten en kerriemayonaise

en frambozendressing

Kaasplankje 995

Gemarineerde aardbeien 695

Met Europese kazen en brood

Vanille parfait met gemarineerde aardbeien en chocolade parels

Bosvruchtentaartje 650

Spekkoek 725

Fris yoghurtijs, geserveerd met mousse van rood fruit en

Heerlijke Indonesische spekkoek, geserveerd met kokosijs en een

roodfruitcompote

ravioli van banaan

Say cheesecake! 750

Kijk op onze ijs- en yoghurtkaart voor heerlijke zomerse ijscoupes.

Met bessencompote en blauwe bessenijs

Zomerse noodle salade 1450
= vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.

Udon noodles, gebakken gamba’s, mango, sojabonen, wakame,

Alle hoofdgerechten (m.u.v. tagliatelle, gepofte aardappel en quiche) worden geserveerd met

= gerecht is de hele dag te bestellen.

taugé en cashewnoten

aardappelgarnituur en mayonaise tenzij anders aangegeven.

Heb je een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij onze medewerkers.

* exclusief smoothies, sterke dranken en grote dranken.

