NAFL
Huisgemaakte tomatensoep
Carpaccio; dun gesneden rauwe ossenhaas, sla, truffelmayonaise
en parmezaanse kaas
Brood met dips

Gezond; sla, kaas, ham, ei, tomaat en komkommer
Tonijnsalade met uienringen, kappertjes en olijven
Tuna melt; tonijnsalade gegratineerd met kaas
Gerookte zalm met cream cheese, kappertjes en uienringen
Carpaccio; dun gesneden rauwe ossenhaas, truffelmayonaise,
en parmezaanse kaas
Italiaanse bol met twee kroketten en mosterd
Italiaanse bol met twee frikandellen
Italiaanse bol warm vlees met satésaus en een spiegelei
Steak sandwich; entrecôte met gesmoorde ui en gesmolten kaas

NAFL
Uitsmijter ham en kaas of spek
Omelet naturel
Omelet met ham en kaas
Boeren omelet (alleen groenten)
Omelet met zalm
Omelet met champignons

16,50
13,75
16,00
17,00
22,50
16,00

$

14,25		 8,15		
23,50		 13,45
			
14,25
8,15

NAFL

$

18,00
18,00
18,00
23,00

10,30		
10,30		
10,30
13,15

21,25
18,00
18,00
20,75
20,75

12,15
10,30
10,30
11,85
11,85

$
9,45		
7,85		
9,15		
9,70
12,85
9,15

Bent u allergisch of
heeft u een speciaal
dieet? Vraag onze
medewerkers naar de
mogelijkheden!

NAFL
Fruitsalade
Asian beef salad; sla, paprika, taugé, pinda’s en gemarineerde runderreepjes
met oosterse dressing
Geitenkaas salade; salade met geitenkaas, walnoot, geroosterde paprika
met honingmosterd dressing
Caesar salade; romain sla, croutons, bacon, ei, tomaat, parmezaanse
kaas en Caesardressing
					Caesar salade met kip;
					Caesar salade met garnalen;
Poké bowl; poke-rijst of salade, surimi, wortel, komkommer, edamame,
sesamzaadjes en chili-dressing
					Poké bowl met gemarineerde tofu
					Poké bowl met gemarineerde tonijn

16,00

$
9,15		

30,00 17,15		
		
28,50 16,30		
20,75
25,75
30,00

11,85
14,70
17,15

21,50
23,50
29,50

12,30
13,45
16,85

NAFL
Ham en kaas
Hawaii; ham, kaas en ananas
Ham, kaas en tomaat

$

8,25		 4,70		
9,25		 5,30		
9,25
5,30

NAFL
Kipburger; gebakken kipfilet, sla, tomaat en mosterd mayonaise
Visburger; krokante visfilet, sla, tomaat, ui en remouladesaus
Hemingway Burger; sla, tomaat en ui
Hemingway Burger de Luxe; sla, tomaat, ui, spek, kaas en champignons
Cheese Burger; sla, kaas, ui en tomaat
Hawaii Burger; sla, tomaat, gebakken ananas en kaas
Vegetarische Burger; sla, tomaat en ui
Bovenstaande sandwiches & burgers kunnen ook geserveerd worden met friet,
extra kosten

Ceasar wrap; romain sla, bacon, ei, tomaat, parmezaanse kaas en Caesardressing
				Caesar wrap met kip;
				Caesar wrap met garnalen;
Holland wrap; kipfilet, tomaat, komkommer, sla, knoflook mayonaise, ui en kaas
Diepzee wrap; tonijn salade, gerookte zalm, sla, tomaat en cream cheese
Carpaccio wrap; dun gesneden rauwe ossenhaas, sla, truffelmayonaise
en parmezaanse kaas

19,50 11,15
21,50 12,30
20,25		 11,55		
24,00 13,70
21,00 12,00
21,75 12,45
22,50		 12,85		
6,00

3,45

NAFL

$

17,50 10,00
22,50 12,85
26,75 15,30
19,50		11,15			
21,25		12,15		
21,25

NAFL
Bolognese; pasta met tomatensaus, gehakt en parmezaanse kaas
Spaghetti carbonara; pasta met gebakken spekjes, parmezaanse kaas en roomsaus
Vegetarische pasta

Naast onze 100%
vegetarische gerechten,
is er voor sommige
andere gerechten ook een
vega-optie. Vraag onze
medewerkers!

12,15

$

25,75		 14,70		
29,00		 16,55		
27,25 15,55

NAFL
Kinder pasta bolognese
Bitterballen of frikandellen met frietjes
Kipnuggets met frietjes

$

$

16,50		 9,45		
15,50		 8,85		
15,50
8,85

NAFL

$

Kipshoarma schotel; broodje kipshoarma met sla, friet en knoflooksaus

32,25		 18,45		

Huisgemaakte kipsaté met salade, atjar en friet of rijst
Huisgemaakte runderstoofpotje ‘Stoba’ met rijst
Spare ribs (full slab) met zoetzure BBQ saus en friet of rijst

30,00
32,50
42,50

Vraag naar onze ‘vangst van de dag’!

17,15
18,55
24,30

