
Vier noten cruesli
Met griekse yoghurt en vers fruit v/d dag 

American pancakes 
Dikke pannekoekjes met suikerstroop. 
(bosvruchtensaus /spek +1) 
 
Kater kip quesadilla’s 
Met oude kaas en sriracha dip    

Katermenu 
Italiaanse bol met gebakken ei, spek, cheddar  
& warme drank naar keuze. 

 
Warme brownie uit de oven 
Chocolate chip cookie XL
Rabarber-appel crumble
Slagroom +0,50

10:00 - 12:00

Soep van de dag 
Heerlijke soep van chef Toby met stokbrood 

Uit het tosti ijzer

Tosti’s wit of bruin
Jong belegen kaas en belegen cheddar   
Biologische achterham en jonge kaas    
Runder pepperoni, kaas en jalapeno 

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

Italiaanse bol of meergranen triangel
Alle broodjes kunnen ook geserveerd worden op glutenvrij brood

Ossenworst 
Met truffelmayo en Hollands zuur     

Warme geitenkaas 
Met honing, pompoenpitten en rucola  

Bitterbal 
Met mosterdmayo   

Vegan bitterbal 
Met mosterdmayo  

De blutte student 
Met Nutella

Avocado-spiegelei 
Met olijf crumble, gepekelde chili en ui  
 
Broodje v/d week 
Check de borden aan de muur

Burger 
Krokante kipburger 
Krokante sla, Madame Jeanette mayo, mangochutney. 
Friet +3,00 
Zoete aardappelfriet met truffelmayo +4,00
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Flammkuchen

Geitenkaas-uiencompote 
Met pompoenpitten en rucola   

Gyros-kip 
Met tzatziki en paprika, vegan kip kan ook!

Pizza’s: NEW & IMPROVED!!

Pepperoni  
Pepperoni, jalapeno, paprika, kaas, 
tomatensaus en rucola 
   
Margherita 
Mozzarella, tomatensaus en rucola 

Quatro formaggi
Cheddar, oude kaas, parmezaan, mozzarella
en rucola 

Vegan 
Veganistische kaas, tomatensaus en rucola

10,00

OME DUO
BETAALT!!

Ontbijt

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

Vega Vegan

11:00 - 16:00

Bitterballen (8st)

Vegan bitterballen (6st)

Matennaaiers (8st, 1x kneiter pittig)

Ossenworst
Met mosterd en hollandszuur  (6st)
 
Kaassouffleetjes (8st)     

Vietnamese mini-loempia’s (8st)    

Mini-frikandellen (8st)    

Gemengd warm (16st)    

Vega gemengd warm (16st)   

Kaastengels (6st) 

Gyoza 
Japans gefrituurde kip dumplings 
met soja dip 

Bucket of crispy chicken 
Met knoflook en sriracha dip                                            

Patatje Fest   
Frites uit Zuyd   

Patatje parmezaan 
Met truffelmayo  

Zoet Patatje 
 
Meter patat      

Nacho’s 
Uit de oven met kaas, guacamole, salsa en 
crème fraîche

Fest Macho Nacho 
Met BBQ-kip, kaas, crème fraîche, salsa, 
guacamole en jalapeños

Nacho’s XL 
Voor de super nacho fan   

Fest Macho Nacho XL    

HET FEST SPEL!!!!

                                                                            

12:00 - 21:30

Snacks Steenoven
14:00 - 21:30

Diner
17:00 - 21:30

Soep/flammkuchen o.i.d. als voorgerecht? 
Geef het door aan de bediening!

Soep van de dag 
Heerlijke soep van chef Toby met stokbrood

Gyros bowl 
Kip gyros, tzatiki, rijst, paprika, en platbrood

Vega gyros bowl  
Vegan kip, tzatiki, rijst, paprika, en platbrood

Return of the kipsalon   
Friet, kip, paprika, kaas, ui, sambal en knoflook

Kipsalon vega 
Friet, vegan kip, paprika, kaas, ui, sambal en knoflook

Festmaal
Elke dag een mooie creatie van onze chefs
(zie de krijtborden)

Burgers
Zoete aardappelfriet en truffelmayo +1,00

Krokante kipburger 
Krokante sla, madam Jeanette mayo, 
mangochutney en friet. 

Runderburger
Spek, kaas, uiencompote en friet 

Vega burger 
Vega spek, kaas, uiencompote en friet
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Wie van jullie waaghalzen durft een Fireball te nemen? 
Bestel dan de “Matennaaiers”. Wacht tot iemand zwetend 
hunkert naar Salmari shots. Maar: haal je shots er bij! 
Zorg dat je geld hebt, armoe is niet cool!
8 stuks matennaaiers voor maaaar 6,60 euro!


