
11:00 - 16:00

10:00 - 12:00

Soep van de dag Heerlijke soep van chef Toby  5,00
met stokbrood 

Uit het tosti ijzer

Tosti’s wit of bruin
Jong belegen kaas en belegen cheddar   3,00
Biologische achterham en jonge kaas    3,50
VLAMMETJES tosti met rundvlees en oude kaasVLAMMETJES tosti met rundvlees en oude kaas  5,50 

Uitsmijters (2 biologische eitjes) wit of bruin brood  4,50
Maak je uitsmijter sexy: + Extra ei/ham/spek/kaas  0,50

Italiaanse bol of meergranen triangel 

Carpaccio met truffelmayo en Parmezaan   6.50 

Katerbroodje gebakken ei, cheddar, spek en mayo  5,00

Bitterbal met mosterdmayo   5,50

VVegan bitterbal met mosterdmayo   6,50

De blutte student met pindakaas en sambal   2,50

De krokante kip met sambal-mayo en koolsla 6,25
 

Oosterse tonijnsalade  met een gekookt eitje, 5,50 
wasabi mayo en bos ui  
 

FFalafel op platbrood  met hummus, groente   6,50
uit de oven, harissa en knoflooksaus  

Broodje v/d week check de borden aan de muur! 

NIEUW!! Kies je eigen patty (vega/bio vlees) 

Biologische of vegetarische burger met:

Spek*, kaas, friet en Festmayo    11,50 
zoete aardappelfriet en truffelmayo (+1,00) 

Southern burger; smokey BBQ saus, gesmolten Southern burger; smokey BBQ saus, gesmolten   11,50
cheddar,koolsla, friet en Festmayo 
zoete aardappelfriet en truffelmayo (+1,00)

*Vegetarische burger met vegan spek

Vier noten cruesli  met griekse yoghurt en vers  4,00
fruit v/d dag 

American pancakes  dikke pannekoekjes met  5,50
suikerstroop. (bosvruchten / spek +1)  

Kater kip quessedilla met oude kaas en   4,25 
sriracha dip    

KKatermenu 
Italiaanse bol met gebakken ei, spek, cheddar  6,50
& warme drank naar keuze. Alcohol verzacht de pijn! 
Neem een lekker DRANKJEEE?? WAT? En je komt er weer 
helemaal bovenop! + 4??? euries

“Wist je al dat we grotendeels met biologisch en 
duurzame producten werken?”

     

Vanaf 12:00

Bitterballen (8st)     6,00

Vegan bitterballen (6st)     6,00

Garnalen kroketjes (6st)    6,00 

Matennaaiers (8st, 1x kneiter pittig)   6,00

Kaassouffleetjes (8st)     6,00

Vietnamese mini-loempia’s (8st)    5,00

Mini-frikaMini-frikandellen (8st)    5,00

Gemengd warm (16st)    10,00

Vega gemengd warm (16st)   10,00

Kaastengels (6st)      6,00

Gyoza Japans gefrituurde kip dumplings   6,00
met soja dip (6st)

Bucket of crispy chicken met knoflook en sriracha dip  7,95                                             

PPatatje Fest       3,75

Zoet patatje met truffelmayo    4,75

Patatje Parmezaan met truffelmayo   5,50

Meter patat      25,00

Nacho’s uit de oven met kaas, guacamole, salsa en  8,25
crème fraîche

Fests Macho Nacho Met BBQ-kip, kaas,   11,00
crème fraîche, salsa, guacamole en jalapeñoscrème fraîche, salsa, guacamole en jalapeños

Nacho’s XL voor de super nacho fan   27,00

Fests Macho Nacho XL     33,50

17:00 - 22:00
Soep/salade/flammkuchen o.i.d. als voorgerecht? Geef het door 

aan de bediening!

Soep van de dag Heerlijke soep van chef Toby  5,00
met stokbrood

Mexican bowl Geroosterde kip, limoenrijst, mais,  8,50
zoutzure ui, jalapeno, nacho’s  

Vega Mexican bowl Tempeh, limoenrijst, mais, 8,50 
zoetzure ui, jalapeno, nacho’szoetzure ui, jalapeno, nacho’s

Loaded fries      8.50

Friet met bacon, oude kaas, jalapeno, ui, sriracha saus

Friet met vegan kip, vegan kaas, gegrilde paprika, ui, knoflook-
saus

NIEUW!! Kies je eigen patty (vega/bio vlees) 

Biologische of vegetarische burger met:

Spek*, kaas, friet en Festmayo Spek*, kaas, friet en Festmayo    11,50 
zoete aardappelfriet en truffelmayo (+1,00) 

Southern burger; smokey BBQ saus, gesmolten   11.50
cheddar,koolsla, friet en Festmayo 
zoete aardappelfriet en truffelmayo (+1,00)

*Vegetarische burger met vegan spek

Lekker zoet en huisgemaakt ( Hele dag )

WWarme brownie uit de oven lauwwarme   3,50
frambozen witte choco "brownie" 

Chocolate chip cookie XL    2,00

Crumble mango met liquor43 en kokos warm uit de 4,00
oven met slagroom

OME DUO 
BETAALT!!!
OME DUO 
BETAALT!!!

14:00 - 22:00
Flammkuchen

Ketjap kip hoisin, wasabi mayo, zoutzure ui en sesam  7.50 

Parmezaan gegrilde groente, tomaten tapenade, 7,50
rucola en balsamico

Pizza

Tonno tonijn, oude kaas, uien compote,   7.00
kappertjes en rucola  kappertjes en rucola   

Margherita Mozzarella, tomatensaus en rucola 6,50

Vegan Margherita tomatensaus en rucola  7,00


