EGGS

BREADS

Uitsmijter

Surf & turf
€ 12,50
Vers gesneden ossenhaas, pijnboompit,
zongedroogd tomaat, parmezaan,
huisgemaakte truffel mayonaise
Supplementen: Garnalen
€ 3,50
Allergenen: GV* LV
Naan geitenkaas
€ 11,50
Huisgemaakt naanbrood, frito, courgette,
paprika, wortel, gesuikerde pistache, druif,
truffel honing
Allergenen: V NV*
Rivierkreeft
€ 12,25
Salade van rivierkreeft, little gem,
cherrytomaat, rode ui, kruidentuintje
Allergenen:
Toast avocado
€ 10,50
Smashed avocado, huisgemaakte salsa,
rode ui, nacho, rode peper
Allergenen: VG V NV GV* LV
Clubsandwich kip
€ 11,50
Hoenderfilet, little gem, komkommer,
rode ui, bacon, gefrituurde ui, groetenchips,
shrirashamayonaise
Keuze uit:
ambachtelijk zuurdesembrood of
tortilla wrap
Allergenen: NV GV* LV
Toast hummus
€ 10,50
Courgette, wortel, cherrytomaat,
granaatappel, paprika, ui
Allergenen: VG V NV GV* LV

€ 7,00
Supplementen: ham – kaas – bacon € 0,75
Supplementen: ui – tomaat
€ 0,25
Allergenen: V LV* NV GV*
Omelet
€ 8,00
Supplementen: ham – kaas – bacon € 0,75
Supplementen: ui – tomaat
€ 0,25
Allergenen: V NV GV*

SOUP

Klein/Groot

Truffel paddenstoelen
€4,75/€6,50
Bospaddenstoelen, room, truffel
Allergenen: V NV GV*
Soto ayam
€6,25/€8,25
Indonesische kippensoep
Allergenen: LV GV*
Seizoenssoep
Vraag onze bediening naar het aanbod

CROQUE’S & CROQUETTEN
Croque monsieur

€ 10,00

Ham, kaas, bechamelsaus
Allergenen: V* NV

Croque madame

€ 11,00

Ham, kaas, bechamelsaus, spiegelei
Allergenen: V* NV

Bourgondische croquetten

€ 10,50

Chef’s special

Truffelmayonaise
Allergenen: NV

Kaas croquetten

Broodje of bowl van het moment
€ 10,50

Srirachamayonaise
Allergenen: V NV

Garnalen croquetten

BOWLS

* Dik gesneden ambachtelijk
zuurdesem brood ook glutenvrij mogelijk
€ 12,00

Citroenmayonaise
Allergenen: NV

Açai bowl

€ 12,50

Banaan, guarana, açai, appel,
huisgemaakte granola, seizoensfruit
Allergenen: VG V GV*

Pitaya bowl

€ 12,50

Dragon fruit, kokos, cashew,
huisgemaakte granola, seizoensfruit
Allergenen: VG V GV*

Buddha bowl kip

€ 12,00
Quinoa salade, little gem, tomaat,
kikkererwten, avocado, radijs, edamame,
tomaat, granaatappel, komkommer,
cashew, huisgemaakte hummus,
soja mayonaise
Allergenen: LV NV*
Buddha bowl falafel
€ 12,50
Quinoa salade, little gem, tomaat,
kikkererwten, avocado, radijs, edamame,
tomaat, granaatappel, komkommer,
cashew, huisgemaakte hummus
Allergenen: VG* V LV NV*
Pokebowl zalm
€ 13,00
Wakame, wortel, komkommer,
rode ui, mango, avocado, radijs, edemame,
shrirashamayonaise, wasabimayonaise
Allergenen: VG* GV* LV NV
Pokebowl vegan zalm
€ 13,50
Wakame, wortel, komkommer, mango,
avocado, radijs, edemame,
vegan shrirashamayonaise,
vegan wasabimayonaise
Allergenen: VG V LV GV* NV
Pokebowl teriyaki
€ 12,00
Wakame, wortel, komkommer, mango,
avocado, radijs, edemame, rode ui
shrirashamayonaise, wasabimayonaise
Allergenen: LV NV

Mr Beyond burger
€ 16,50
Briochebrood, huisgemaakte burger van
runderstaartstuk, little gem, tomaat, bacon,
cheddar, friet met chimichurri mayonaise
Extra bacon - extra cheddar
€ 0,75
Allergenen: NV
Mrs Beyond burger (vegan)
€ 16,00
Pink bun, beyond burger, tomaat, vegan
cheddar, uienringen, little gem, Beyond
vegan burgersaus, zoete aardappel friet met
truffel mayonaise
Allergenen: VG V LV

ALLERGENEN
Aangezien we bij Beyond alles in een gezamenlijke keuken bereiden (zowel patisserie
als ontbijt, lunch & diner) kunnen we, helaas, een kruisbesmetting van allergenen niet
compleet uitsluiten. Heb je een allergie, geef dit dan aan bij onze medewerkers.
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