
Ook kunnen wij speciale verjaardags cheesecaketaarten
voor u maken met o.a. foto’s, datum of leeftijd erop!

NEW YORK CHEESECAKE
Gewoon Lekker klassieke New York 
Cheesecake op een krokante bodem 

van Bastogne en een frisse crème 
fraîche topping.

STRAWBERRY CHEESECAKE 
(aardbeien)

Klassieke New York Cheesecake op 
een krokante bodem van Bastogne 
met een frisse topping van aard-

beien, crème fraîche,
aardbeiencoulis en verse aarbeien.

BANANEN CHEESECAKE
Bananen Cheesecake gevuld met 

stukjes banaan op een krokante bo-
dem van Bastogne met een topping 

van onze fluweel zachte
Zwitserse room.

CITROEN MERENGUE CHEESECAKE
Frisse citroen Cheesecake op een 
krokante bodem van Bastogne 

met een topping van zachte 
gevlamde merengue.

CHEESECAKE    Petit: € 2,25  •  Punt: € 4,50  •  Half ( 6 punten ): € 25,00  •  Heel ( 12 punten ): € 45,00

FRAMBOZEN EN WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE
Witte chocolade Cheesecake op

een krokante bodem van Bastogne 
met een topping van witte chocolade 
ganache en frisse frambozencoulis.

COOKIE DOUGH CHEESECAKE
Klassieke NY Cheesecake rijk gevuld

met cookie dough en chocolate chips  
op een krokante bodem van Oreo
koekjes met een frisse topping van

chocolade crème fraîche.

BLUEBERRY CHEESECAKE (Bosbessen)
Klassieke New York Cheesecake gevuld
met bosbessen op een krokante bodem

van Bastogne met een frisse topping 
van bosbessen, crème fraîche

en bosbessencoulis.

RED VELVET CHEESECAKE
Laagjes van rode cake gevuld met onze 

Cheesecake vulling en een topping
van zoete roomkaas crème en

witte chocolade schaafsel.

MACADAMIA NOTEN CHEESECAKE
Klassieke NY Cheesecake met een

vulling van gebrande macadamia noten 
en karamel op een krokante bodem
van Bastogne met een topping van 
karamelcrème, witte chocolade en 

macadamia noten.

CHOCOLADE CHEESECAKE
Chocolade Cheesecake op een krokante 

bodem van Bastogne met een laagje
zachte chocolade cake en een topping 
van fluweelzachte chocolade mousse.

NUTELLA OREO CHEESECAKE
Een hemelse vulling van Nutella en 

roomkaas op een krokante bodem van 
Oreo en hazelnoot met tussenlaagjes 

van hele Oreo koekjes en
chocoladecake. 

Heeft u speciale wensen, geef het aan ons door!

Zie
de vitrine
voor meer

smaken
en ons

huisgemaakte
gebak.

• Wist u dat al onze Cheesecakes in onze eigen bakkerij gemaakt worden.

• Wist u dat wij méér dan 20 verschillende smaken hebben.

• Wist u dat deze als petit fours, puntje, halve of hele taart ook mee te nemen zijn.

• Wist u dat deze ook op zondags verkrijgbaar zijn (dus altijd vers!).

• Wist u dat onze Cheesecakes héél verslavend zijn? Wij wel!!

borrelhapjes
Portie kaas

Borrel frikandellen 8 stuks

Bitterballen 8 stuks

Vlammetjes 8 stuks

Chicken wings 8 stuks (onze wings zijn pittig)

Hollandse kaasstengels 8 stuks

Nacho’s
met pulled chicken, rode ui, jalapeño, salsa en cheddar

Gewoon Lekker mix  Klein
2x bitterbal, 2x borrel frikandel, 2x kaasstengel
en 2x vlammetje

Gewoon Lekker mix Middel
4x bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel
en 4x vlammetje  
 
Gewoon Lekker mix Groot
4x bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel,
4x vlammetje, 4x chicken wings, 4x truffelkaaskroketje

€   6,50

€   8,00

€   8,50

€   8,50

€   8,50

€   8,50

€ 12,95

€   8,50

€ 14,95

 
€ 23,95



(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH

Club kip met huisgemaakte kipsalade, sla,
bacon, ui, tomaat, ei, komkommer en mayonaise

Club brie met sla, komkommer, lente ui,
gekarameliseerde walnoten en honingdressing  (V)

Club carpaccio met rucola, Parmezaanse
kaas, pesto en pijnboompitten

Club rosbief met sla, tomaat, komkommer,
ui, ei, geraspte kaas en mayonaise

Club filet americain met ei, ui, sla,
kappertjes, komkommer en Parmezaanse kaas 

Club huisgemaakte gerookte makreelsalade
met komkommer, tomaat en ui

Club zalm met sla, kruidenkaas, rode ui,
ei en yoghurt dilledressing

Drie kakel verse eieren met heerlijk wit
of bruin rustiek brood

Uitsmijter ham, kaas of spek  (V)

Uitsmijter rosbief of ham en kaas

Tomatensoep met bosui en croutons  (V)

Pittige uiensoep met een kaasbroodje

Wisselende soep, elke keer weer anders

Wij serveren bij de soep brood met aioli
Alle soepen zijn huisgemaakt

soep
Lunchkaart

pannenkoeken

flaguette (soort tosti)
U kunt kiezen uit wit of bruin

Flaguette ham en kaas  (V)

Flaguette geitenkaas  (V)
met walnoot, rucola en honing
 
Flaguette Gewoon Lekker anders  (V)
met mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola en pesto

Flaguette tuna melt
met tonijnsalade en gesmolten kaas

Pannenkoek naturel  (V)

Pannenkoek met kaas, spek of appel  (V)

Pannenkoek met kaas en spek

Pannenkoek Dame Blanche  (V)
met bolletje vanille ijs en chocolade saus

Pannenkoek met diverse soorten fruit  (V)

een ei hoort erbij

U kunt kiezen uit een heerlijk vers afgebakken 
baquette in het wit, bruin of meergranen

Kaas  (V)                                                                                                                                      

Oude Beemster kaas  (V)

Boeren ham

Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei  (V)

Rosbief met truffelmayonaise, sla en komkommer

Carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pesto of truffelmayonaise     

Filet Americain “Naturel”
Gewoon lekker zo met een beetje peper en zout

Filet Americain “Speciaal”
Uitjes, ei en geraspte Parmezaanse kaas

Filet Americain “Truffel” 
Truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Filet Americain “Amsterdam”
Gesnipperd Amsterdams zuur, Amsterdamse
piccalilly mayonaise en Old Amsterdam

Filet Americain “Aziatisch” 
Komkommer, kentang, gefrituurde uitjes, knoflookchips 
en Oosterse mayonaise

Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui en augurk snippers

Caprese met mozzarella, tomaat, pijnboompitten en pesto  (V) 

Boterham met een draadjes rundvlees kroket
 
Twee boterhammen met twee draadjes rundvlees kroketten

Huisgemaakte gehaktbal XXL
(circa 200 gram) met mosterd en jus

Broodje pittige kip
met taugé, komkommer en sesamzaadjes

Japanse teriyaki biefstukreepjes
met paprika, champignons, ui en friet  

heerlijk brood club sandwiches

Carpaccio salade
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pesto

Hollandse geitenkaas salade  (V)
met gemengde noten en honingdressing

Italiaanse Caesar salade  (V)
met of zonder stukjes kip en huisgemaakte dressing

Griekse calamaris salade
met heerlijke kleine inktvisringen

Gamba salade “Piri Piri”
met bosui, tomaat en paprika

Mini truffel kaaskroketjes salade   (V)
met een frisse salade en huisgemaakte dressing

maaltijd salades

Carpaccio truffel of pesto
met sla, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Oosters
met pulled chicken, hoisin, pepers, rode ui, 
bosui en mozzarella

Italiaans  (V)
met mozzarella, zongedroogde tomaat, pesto
en pijnboompitten  

Geitenkaas  (V)
met peer, walnoten en honing

Hartig
met serranoham, truffel, Parmezaanse kaas
en zongedroogde tomaatjes

Tonijn
met zongedroogde tomaat, rode ui, mozzarella, 
kappertjes, rucola en wasabimayo

Pittige kip
met rode ui, stukjes komkommer
en cheddar kaas

4 soorten kaas  (V)
met mozzarella, gorgonzola, Parmezaan
en jonge kaas

Veggie  (V)
met paprika, champignons, rode ui, mozzarella 
en spicymayo

flammkuchen

Stoer broodje hamburger
met sla, tomaat, komkommer, ui, bacon, cheddar 
kaas, mayonaise en ketchup geserveerd met friet

Royaal portie kipsaté
met pindasaus, friet en salade

Oosterse biefstukreepjes in teriyaki saus
met paprika, ui, champignons, friet en salade

Huis gemarineerde spare ribs
(Gewoon onwijs Lekker) met friet en salade

gewoon lekkere trek

* Mini kopje tomatensoep

* Boterham met een kroket

* Boterham met ham of kaas en een gebakken ei

* Stokje saté met pindasaus en casave

€   7,50
 
€   7,50

€   7,50

€   5,50

€   7,00

€   7,00

€   7,50

€   9,00

€   9,50

€   8,00

€   9,00
 
€   9,50

€ 12,00

€ 12,00

€   5,50                                                                                                                                        

€   6,50

€   6,00

€   9,00

€   9,00

€ 12,00

€   8,50

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€   9,00

€   9,00

€   5,25

€ 10,00

€   8,50

€ 10,00

€ 14,00

€ 12,50

€ 13,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50 

Al onze clubs worden geserveerd met een mini tomatensoepje 
en naturel chips.  ( I.p.v. chips, friet € 2,50 extra)

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,50

€ 15,50

Onze salades worden geserveerd met brood en aioli

€ 17,50

€ 17,00

€ 20,00

€ 22,50
Aanrader!

PHILLY CHEESE STEAK     € 14,50
Broodje met biefstukreepjes, rode ui, paprika,

chilipeper, gesmolten kaas en friet
Heeft u een allergië? Meldt het ons dan!

Gewoon Lekker bourgondier 12-uurtje...Nieuw !

Buitengewoon lekker !

Onze toppers !

€ 14,50

Nieuw !

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50


