ontbi jt
Zuid Ontbi jt

te bestellen van 09:00 - 11:00

Roomboter croissant

Met fleur de sel boter en jam potje

Koffiebroodje
Yoghurt Bowl 

Biologische Griekse yoghurt, vers fruit van het seizoen,
granola, agavesiroop, kokosvlokken

Ontbijtplateau

Biologisch meergranenbrood, Haagse eitjes in de pan, kaas, jam, boter,
croissantje, biologische Griekse yoghurt met vers fruit, verse sinaasappelsap
en koffie of thee naar keuze

HAAGS E Ei tjes 

te bestellen van 09:00 - 16:00

Frittata naturel 

3 Biologische geklopte eitjes met biologisch meergranenbrood

Kimchi frittata

3 Biologische geklopte eitjes met biologisch meergranenbrood,
kimchi, crème fraîche, lente ui

To sti ’s 

te bestellen van 09:00 - 16:00

Kaas

Biologisch zuurdesembrood, jonge kaas

Ham en Kaas

Biologisch zuurdesembrood, jonge kaas, boerenham

Kimchi

Geroosterde bloemkool, kimchi, zuurdesembrood, jonge kaas, crème fraîche

Gegrilde tortilla

Pulled chicken, milde cheddar, spinazie, rode ui

KOFFI E EN ZO ET
KOFFIE | THEE | SPECIALS

Koffie | espresso | ristretto
Dubbele espresso	
Cortado
Cappuccino | koffie verkeerd
Flat white
Latte macchiato
Decafé (Bocca)
Havermelk (Oatly)
Extra shot
Thee (Numi BIO)
Verse muntthee
Verse gember-sinaasappelthee
Verse Griekse berg-citroenthee
Golden latte: 
Havermelk, kurkuma, kaneel,
nootmuskaat, zwarte peper & honing
Indian Masala Chai latte 
Havermelk
Landenkoffie 
Warme choco (BIO) | + slagroom
Kleintje choco (BIO) | + slagroom 

ZOET

Al onze taarten zijn huisgemaakt
Appeltaart
Worteltaart
Sticky Date taart
Mini bananen brood
Citroen meringue

LUNCH
Broodje s

te bestellen van 11:00 - 16:00

Nordic

Biologisch meergranenbrood, zalm Gravad Lax met rode biet,
citroen aioli, ingelegde komkommer, rode ui, rucola

Hollandse garnalenkroketten

Brioche brood, Hollandse garnalen kroketten, tartaarsaus,
kleine portie verse duurzame friet

Vegan Rainbow

Biologisch meergranenbrood, paprikahummus, gemarineerde cherry tomaten,
ingelegde komkommer, huisgemaakte vegan feta, pompoen, nootjes

Pittige makreel wrap

IJsbergsla, makreel, tomaat, komkommer, spinazie, knapperige uitjes

Pulled chicken

Brioche brood, geplukte kip, appel, rode ui, druiven, selderij, walnoten, ijsbergsla, tomaat

Zuid Burger

Rundvlees burger, brioche brood, sla, tomaat, cheddar, rode uiencompote,
speciale saus, gegrilde peper, verse duurzame friet

Beyond Meat Burger ( vega )

Brioche brood, Beyond burger, sla, tomaat, rode uiencompote, speciale saus,
gegrilde peper, verse duurzame friet

Pou ti ne c o r n er 

te bestellen van 12:00 - sluiten keuken

Kimchi Poutine

Verse duurzame friet, kimchi, curry-mayonaise, crème fraîche, limoen

Pulled Chicken Poutine

Zoete aardappel friet, geplukte kip, bbq saus, kaas, knapperige uitjes
Canada – Quebec, Poutine. Toen een gast friet en kaasblokjes bestelde en vroeg om die samen
in een zakje te stoppen: ‘dat kan, maar dan wordt het wel een zootje’ (ça va faire une maudite
poutine). Vandaar de naam.

LUNCH
S o ep e n sal a d es 

te bestellen van 11:00 - sluiten keuken

Sea-Zar salade

Zalm sashimi, garnalen, little gem, knoflookcroutons, Japanse omelet,
knoflook-ansjovisdressing, Parmezaanse kaas

Rainbow salade 

Pompoen, gekookte biet, vegan feta, spinazie, notenmix, pittige vinaigrette,
knapperige mie noodles

Kreeftenbisque

Kreeftensoep, gamba spies, room, lente-ui

Romige Thaise wortelsoep

Gember, koriander, kokosroom, rode chilipeper, lente-ui, gyoza crackers

HAAGS E Ei tjes 

te bestellen van 09:00 - 16:00

Frittata naturel 

3 Biologische geklopte eitjes met biologisch meergranenbrood

Kimchi frittata

3 Biologische geklopte eitjes met biologisch meergranenbrood,
kimchi, crème fraîche, lente ui

To sti ’s 

te bestellen van 09:00 - 16:00

Kaas

Biologisch zuurdesembrood, jonge kaas

Ham en Kaas

Biologisch zuurdesembrood, jonge kaas, boerenham

Kimchi

Geroosterde bloemkool, kimchi, zuurdesembrood, jonge kaas, crème fraîche

Gegrilde tortilla

Pulled chicken, milde cheddar, spinazie, rode ui

DINER
Vo o rge rech ten 

te bestellen van 17:00 - sluiten keuken

Biologische edamame

Kaffir limoenolie, Maldon zoutvlokken

Biologisch rustiek brood
Olijfolie en kruidenboter

Om te de len
Pimientos de Padron

Groene Spaanse pepers, Maldon limoen zoutvlokken

Burrata met pesto

Buratta, gemarineerde cherrytomaten, basilicum en limoen zoutvlokken

Miso soja zalm sashimi

Dunne plakjes zalm, Ingelegde komkommer, geroosterde sesamzaadjes,
rode uienringen, kappertjes

Sticky Rib Fingers

Rib vingers in Sticky saus, krokante rettich, bieslook

Tempura garnalen 

Garnalen in tempura, Sriracha-yuzu-mayonaise, gemarineerde zeewier

Zoetzure orange chicken bites

Kip stukjes in tempura, sesam, lente-ui, chilipeper, zoet zure sinasappel saus

Cecina de Leon (100 gram) 

Gedroogd en gerookt rundvlees, crackers, hummus, gemarineerde olijven
en trufflemayonaise

DINER
S o ep e n sal a d es 

te bestellen van 11:00 - sluiten keuken

Sea-Zar salade

Zalm sashimi, garnalen, little gem, knoflookcroutons, Japanse omelet,
knoflook-ansjovisdressing, Parmezaanse kaas

Rainbow salade 

Pompoen, gekookte biet, vegan feta, spinazie, notenmix, pittige vinaigrette,
knapperige mie noodles

Kreeftenbisque

Kreeftensoep, gamba spies, room, lente-ui

Romige Thaise wortelsoep

Gember, koriander, kokosroom, rode chilipeper, lente-ui, gyoza crackers

Pou ti ne c o r n er 

te bestellen van 12:00 - sluiten keuken

Kimchi Poutine

Verse duurzame friet, kimchi, curry-mayonaise, crème fraîche, limoen

Pulled Chicken Poutine

Zoete aardappel friet, geplukte kip, bbq saus, kaas, knapperige uitjes
Canada – Quebec, Poutine. Toen een gast friet en kaasblokjes bestelde en vroeg om die samen
in een zakje te stoppen: ‘dat kan, maar dan wordt het wel een zootje’ (ça va faire une maudite
poutine). Vandaar de naam.

DINER
Hoofd ge rec h ten 

te bestellen van 17:00 - sluiten keuken

Kip van ’t Spit (half of heel)

Franse vrije uitloop kip, verse duurzame friet, salade. Keuze uit naturel of teriyaki

Knapperige zalm

Zalm steak in honing-mosterd-pecan panko korst, groenten in kruidenboter,
verse duurzame friet

Gegrilde Flat Iron steak

Runder steak, chimichurri, geroosterde wortelmix, zoete aardappelpuree,
gemarineerde cherrytomaten

Bang Bang garnalen

Knapperige garnalen linguine, spinazie, lente-ui, chilipeper

Geroosterde bloemkoolsteak

Cherrytomaten, geroosterde pompoen, hummus, knapperige lente-ui

Zuid Burger

Rundvlees burger, brioche brood, sla, tomaat, cheddar, rode uiencompote,
speciale saus, gegrilde peper, verse duurzame friet

Beyond Meat Burger ( vega )

Brioche brood, Beyond burger, sla, tomaat, rode uiencompote, speciale saus,
gegrilde peper, verse duurzame friet

Bijge rechten 
Verse duurzame friet, mayonaise 
Zoete aardappelfriet, sriracha-mayonaise 
Caribbean gegrilde maïs, kokos, mayonaise, spices
Gemengde boerensalade 

te bestellen van 17:00 - sluiten keuken

DINER
VO O R D E KI D S 

te bestellen van 17:00 - sluiten keuken

Kids burger

Brioche broodje, burger, augurk, ketchup, verse duurzame friet

Kids Linguine

Linguine, pomodori saus, Parmezaanse kaas

Kids Shrimp Tempura

5 Tempura garnalen, zoet-zuur komkommer, verse duurzame friet

Desse rts
Sweet corn panna cotta 

Gezouten karamel popcorn, dolce de leche schuim

Cantaloupe Romanoff 

te bestellen van 17:00 - sluiten keuken

Hapje s

te bestellen van 12:00 - sluiten keuken

Haagsche kaasstengels (6 stuks)
Tempura veggies, truffelmayonaise 
Pimientos de Padron, Maldon limoen zoutvlokken
Gemarineerde olijven
Nacho’s, kaas, salsa, crème fraîche
Ebi tempura garnalen, chilisaus 
Calamari fritto limoen aioli 
Haagsche bitterballen met mosterd (6 stuks)
Chicken bites, sriracha-yuzu-mayonaise
Peking eend loempia, hoisinsaus 
Teriyaki kipvleugels, lente-ui, chilipeper 
Cecina de Leon (100 gram) 
Gedroogd en gerookt rundvlees, crackers, hummus,
gemarineerde olijven en trufflemayonaise
Bittergarnituur (16 stuks)
4 Haagsche kaasstengels, 4 ebi tempura garnalen, 4 Haagsche bitterballen, 4 chicken bites

DRANKEN
KOFFIE | THEE | SPECIALS

Koffie | espresso | ristretto
Dubbele espresso	
Cortado
Cappuccino | koffie verkeerd
Flat white
Latte macchiato
Decafé (Bocca)
Havermelk (Oatly)
Extra shot
Thee (Numi BIO)
Verse muntthee
Verse gember-sinaasappelthee
Verse Griekse berg-citroenthee
Golden latte: 
Havermelk, kurkuma, kaneel,
nootmuskaat, zwarte peper & honing
Indian Masala Chai latte 
Havermelk
Landenkoffie 
Warme choco (BIO) | + slagroom
Kleintje choco (BIO) | + slagroom 

FRISDRANKEN

Pepsi | Pepsi Max
7-up
Lipton Ice Tea

FLES FRISDRANK

Pepsi | Pepsi Max 
Bitter lemon | Tonic
Sisi | Cassis | Ginger ale
Lipton ice tea green
Chocomel | Fristi
Appelaere 
Mangosap | Tomatensap
Fever Tree tonic | Ginger beer

WATER

Glas soda water
Sourcy blauw 20 cl
Sourcy rood 20 cl
Karaf duinwater, vers fruit & munt 1 L 
Karaf sodawater, vers fruit & munt 1 L
Marie Stella Maris plat 75 cl 
Marie Stella Maris bruis 75 cl 

KIDS LIMONADE

Glas Roosvicee 30 cl
Kan Roosvicee 1 L

AGROPOSTA NATUURLIJKE LIMONADE

Vlierbloesemsiroop met verse munt 30 cl
Citroensiroop met verse sinaasappel 30 cl
Ook te bestellen per kan
Keuze uit: duinwater of soda

BIOLOGISCHE NATUURLIJKE FRISDRANK
Fritz-Spritz Rabarber
Bloedsinaasappel Lemonaid+ 
Charitea Rooibos ijsthee
Yaya Kombuca Ginger | Yuzu 

Organic cold pressed juices
by Juice Brothers

Dragons Breath: Peer, appel, wortel, 
grapefruit, biet, citroen, gember
Easy Going: Appel, komkommer, 
spinazie, selderij, boerenkool, limoen
Forever Young: Appel, aardbei, peer
Gingerade: Alkaline water, citroen,
limoen, gember, Himalaya zout 
Verse jus d’orange 

DRANKEN
TAP BIER

Hertog Jan 25 cl
Hertog Jan 45 cl
Hertog Jan Weizen 30 cl
Hertog Jan Weizen 50 cl
Leffe Blond 25 cl

FLES BIER

GIN-TONIC & SPECIALS

Onze Gin & Tonics worden standaard
geserveerd met Royal Club tonic.
Voor een wat zachtere smaak kun je ook
kiezen voor Fever Tree Indian tonic (+ 1).
The Classic | Bombay Sapphire Gin 
Royal Club tonic & limoen

Jupiler 
Stella Artois
Corona
Hoegaarden Radler
IJwit van Brouwerij ’t IJ
Vedett Blond | Vedett White
Vedett IPA
Karmeliet Tripel

Red G&T | Bombay Bramble Gin
Royal Club tonic & citroen

Kompaan Juicy Joker
Kompaan Badgast 

APEROL SPRITZ
Aperol, prosecco, sinaasappel & soda

La Chouffe
Jupiler 0.0%
Hoegaarden wit 0.0% 

HUGO
Vlierbloesem siroop, prosecco, limoen,
munt & soda

Savannah Dry Cider 
Wisselend Biertje

CAIPI GINGER SODA
Gember likeur, citroensap,
gember & soda

Mister Hendrick’s | Hendrick’s Gin
Royal Club tonic & komkommer
Botanical Dutch | Bobby’s Gin
Royal Club tonic & sinaasappel

BLOODY MARY
42 Below wodka, tomatensap,
Worcestershire, tabasco & citroen
MOSCOW MULE
42 Below wodka, Fever Tree ginger beer,
limoen & munt
ESPRESSO MARTINI 
42 Below wodka, Kahlua & espresso

DRANKEN
WHISKEY

Tullamore Dew
Famous Grouse	
Jack Daniels
Glenmorangie 10y

COGNAC / CALVADOS
Martell VS
Busnel Calvados

GEDISTILLEERD

Bols jonge jenever
Vieux
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Anejo Cuatro
42 Below wodka
El Jimador tequila

LIKEUR

Drambuie
Frangelico
Tia Maria
Kalhua
Pernod
Baileys
Amaretto
Licor 43
Sambuca

PSV

Offley Ruby port
Martini Bianco

W ijn
Witte wijnen
Chardonnay en pinot grigio, Pizzolato, Italië (BIO)
Een biologische witte wijn. Fris en kruidig met aroma’s van peer.
Sauvignon Blanc, Elvia, Spanje Utiel-Requena (BIO)
Frisdroge witte wijn met een aroma van florale tonen en licht geel fruit.
De smaak is rond en fris en eindigt met een evenwichtige afdronk.
Verdejo, Bodegas Piqueras, Spanje Almansa (BIO)
Geurige droge witte wijn met een kruidig, pittig en fruitig aroma.
De smaak is fris, sappig en aromatisch, met een soepele en evenwichtige afdronk.
Chardonnay, La Cour des Dames, Frankrijk Languedoc
Heerlijke, zuiver gemaakte droge Chardonnay met de geur van rijp geel fruit
en een volle, evenwichtige smaak. De afdronk is sappig en aromatisch.
Albariño, Bodegas Veiga da Princesa, Spanje Galicië
Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend aroma van groene appel en limoen.
De smaak is sappig en fris en eindigt aromatisch, rond en evenwichtig.
Chablis, Patrick Piuze, Frankrijk Bourgogne 
Verfijnde droge witte wijn met nuances van citrusfruit, bloesem en groene appel.
De smaak is fris en pittig en ont-wikkelt zich evenwichtig met een licht ziltige e
n aanhoudende afdronk.

ROSÉ wijnen
Grenache en cinsault, Poivre d’Âne, Mas des Agrunelles, Frankrijk
Een frisdroge rosé boordevol rood fruit en ietwat kruidig.
Bobal, Elvia, Spanje Utiel-Requena (BIO)
Sappige, volle rosé met een aroma van fris rood fruit en licht kruidige nuances.
De smaak is vol, rond en heeft een aanhoudende afdronk.
Grenache en cinsault, Olivier Sumeire, Frankrijk Côtes de Provence
Bleekroze van tint en sappig en fruitig van geur, met aroma’s van lichte kruiden
en klein rood fruit. De zachtdroge smaak is geurig en evenwichtig, met een frisse afdronk.

W ijn
rode wijnen
Grenache en syrah, Poivre d’Âne, Mas des Agrunelles, Frankrijk
Een soepele rode wijn met aroma’s van vers rood fruit, kruiden en tijm.
Crianza Bobal-Tempranillo, Elvia, Spanje Utiel-Requena (BIO)
Dieprood van kleur, kruidig en fruitig van geur met tonen van eikenhout.
De smaakstructuur is vol, rond en met een aromatische afdronk en milde tannine.
Merlot, La Cour des Dames, Frankrijk Languedoc
Uitstekende Merlot voor alledag: geurig en fruitig, met nuances van bramen en
bessen in het aroma en een toets eikenhout. Evenwichtig, rond en doordrinkbaar
van smaak, met een zachte afdronk.
Malbec, Chakana Estate, Argentinië Mendoza
Paarsrood van kleur en zwoel fruitig van geur, met pittige nuances. De smaak is rond,
mild en vol, de afdronk is aromatisch en aanhoudend. Een fraaie evenwichtige rode wijn
met lengte en souplesse.
Spätburgunder, Von der Mark-Walter, Duitsland Baden
Lichtrood gekleurde wijn met een verleidelijke geur van framboos, kers en specerijen.
De aanzet is soepel en vol. Sappig, rijp en toegankelijk in de smaak met zachte tannine
en frisse zuren. Fruitig, levendig en licht kruidig in de afdronk.

Mousserende wijnen
Prosecco, Casa Bianca, Italië Veneto
Geurige, milde prosecco met een frisse citrustoon en fijn geel fruit in het aroma.
De zachte mousse zorgt voor een mooie smaakbalans en een frisse aromatische afdronk.
Cava Brut, Elvia, Spanje Utiel-Requena
Verleidelijke Cava met geel fruit, wat citrus en florale nuances in de geur.
De smaak is rond, mild en eindigt met een frisdroge afdronk.
Champagne Brut Réserve, Charles Heidsieck, Frankrijk Champagne
Een krachtige Champagne met een verfijnde geur van oranjebloesem, gedroogde perzik
en brioche. Genereus, vol en verfrissend van smaak met een delicate mousse en milde textuur.
De afdronk is elegant en aanhoudend.

