Puike

dinergerechten
hoofdgerechten

Sparerib | kip | varkenhaas | biefstuk
Geserveerd met champignonroom- of
pepersaus en kruidenboter

Rib eye

Kruidenboter

Saté spies

Varkenshaassaté | satésaus | atjar | kroepoek

Puike schnitzel

Spek | ui | champignons
Geserveerd met champignonroom- of pepersaus

Spareribs

Knoflooksaus | chilisaus

varkenshaas

Brie | tomatensalsa

steak van de week
Bijpassende saus

Fish & Chips

Gefrituurde heekfilet | remouladesaus
*Deze vis is duurzaam gevangen (MSC)

vis van de week
Bijpassende saus

knoflookpasta 

Broccoli | champignons | sjalot | knoflook
rucola + garnalen meerprijs 3,00

groentencurry 

Rijst | groentenmix | naanbrood | dips

lunch

vanaf 17.00 uur

Burgers Lunch en diner

Geserveerd met huisgemaakte friet,
mayonaise en frisse salade

Mixed grill

Puike

soepen

Geserveerd met oerbrood
en kruidenboter

Keuze uit witte of bruine bol. Geserveerd met
huisgemaakte friet, mayonaise en frisse salade

19,

95

18,50
16,95
17,50
17,95

PUIK burger

single 15, | double 18,
95

50

Rund | gemengde sla | tomaat | augurk | komkommer
gebakken champignons | ui | bacon | Old Amsterdam
gebakken ei | huisgemaakte burgersaus

Kipburger

Kip | gemengde sla | cheddar | courgette
champignons | tomatensalsa | huisgemaakte
burgersaus

surf & Turf

15,95

17,50

16,95

15,95

Broccoli | bosui | rode kool | mango | sla | cheddar
smoked beans | guacamole

Heldere kippensoep

6,

Curry kokossoep 

6,50

Kip | prei

Carpaccio’s

11,

Carpaccio ZALM XXL

11,

14,95

Desserts
Rood fruit

Pure chocoladesorbet | romanoff | slagroom

Frisheid
15,95

Cheesecake | limoensorbet | gezouten karamel
slagroom

Sorbet

7,25
7,95
7,95

Dame Blanche

7,25

IJsmacaron

7,95

Bekijk ook onze koffiespecialiteiten
op de drankenkaart

00

Rucola | pesto | smoked beans | parmezaanse kaas
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise

Spek | ham | groentenmix

Onze Burgers en Pannekoeken zijn
ook tijdens de lunch te bestellen

oerbrood

Keuze uit wit of bruin oerbrood

Avocado 

9,00

Brie uit de oven 

9,25

Gerookte zalm

9,95

Pulled Chicken

9,95

Carpaccio

9,95

Warme beenham

9,50

2 Kalfskroketten

7,50

Avocado | rode kool | ei | sla | pittenmix | bosui dip

Walnoot | honing | rucola

Roomkaas | rode ui | augurk
lemon-peppermayonaise

Rucola | piri-pirimayonaise

Carpaccio RUND XXL

boerenomelet
Week
prijs

00

00

Rucola | pesto | smoked beans | parmezaanse kaas
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise

Rucola | honing-mosterdsaus

Mosterd

clubsandwiches

Keuze uit wit of bruin oerbrood

Mango-passie | gele room | gekarameliseerde noten
slagroom

Heeft u allergenen? Meld het ons
(Prijs)wijzigingen voorbehouden

6,

Groenten | groene kruiden

00

eiergerechten

Een maandelijks wisselende burger
Vraag onze medewerker of zie krijtbord

Vanilleroomijs | chocoladesaus | oubliehoorn
slagroom



Tomaten groentensoep 

Gerookt | rucola | kappertjes
mini augurk | lemon-peppermayonaise

burger van de maand

Vers fruit | sorbet roomijs | slagroom

Vegetarische gerechten

Bruschetta’s (6 st.)
Toppings van tomaat
chorizo | garnaal

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

16,95
Week
prijs

Puike
tip 7,50

Groene curry | paprika | kokos

Rund | garnalen | avocado | rode ui | sla | cheddar
cocktailsaus

Vega burger 

11.30 uur tot 17:00 uur

8,

50

Keuze uit wit of bruin oerbrood & keuze
uit huisgemaakte friet of naturel chips

Clubsandwich Kip

12,95

Clubsandwich Zalm

12,95

Kipfilet | bacon | komkommer | tomaat
rode ui | gebakken ei | piri-pirimayonaise

Uitsmijter shoarma speciaal

9,50

Uitsmijter ham of kaas

7,

Uitsmijter ham & kaas

7,75

Uitsmijter spek

8,

Salades

Uitsmijter spek & kaas

8,25

Pokébowl 

12,75

Zomer 

12,75

3 eieren | shoarma | gebakken ui | paprika
champignons

25

00

Gerookt | komkommer | tomaat | avocado
ei | rode ui | remouladesaus

Keuze uit wit of bruin oerbrood

Koffie met gebak | Lunch | Borrel | Diner

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Sushirijst | avocado | wakame | mango
rode kool | sojabonen | sesammayonaise
+ gerookte zalm meerprijs 3,00

Tosti’s XXL
Ham en/of kaas

6,95

Drie soorten meloen | mozzarella | pittenmix
muntdressing

Hawaï

7,95

Geitenkaas 

12,75

beefsalade

12,75

Ham | kaas | ananas

Caprese 

7,95

Geitenkaas

7,95

Tomaat | mozzarella | basilicum

Parmaham | aceto balsamico

MENUKAART

Gegratineerde geitenkaas | champignons
specerijen karamel | honing
Ossenhaaspuntjes | broccoli | cashewnoten
bosui dip | rode ui | prei | teriyaki

WIFI WACHTWOORD:
eetsmakelijk

Puike

Puike

Voorgerechten
Voorgerechten
Puik broodplankje 

Piri-pirimayonaise | knoflooksaus | kruidenboter

Bruschetta’s 6 stuks

Toppings van tomaat | chorizo | garnaal

dragon roll 8 stuks

Kindergerechten Lunch en diner

puike specialiteiten

6,00

Broodje gebakken ei

Ommer pannenkoek

7,

Broodje hagelslag,
Nutella of aardbeienjam

50

11,00

Sushi | gefrituurde garnaal

Carpaccio RUND XXL

11,00

Rucola | pesto | smoked beans | parmezaanse kaas
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise
(geserveerd met oerbrood en kruidenboter)

Carpaccio ZALM XXL

11,

00

Gerookt | rucola | kappertjes | mini augurk
lemon-peppermayonaise
(geserveerd met oerbrood en kruidenboter)

Couscous 

soepen

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Tomaten groentensoep 

6,

00

Groenten | groene kruiden

Heldere kippensoep

6,00

Kip | prei

Curry kokossoep 

6,

50

Groene curry | paprika | kokos

Salades

3,50
3,50
7,

Parma pannenkoek

13,25

carpaccio

12,

Provencaalse pannenkoek 

12,

Gekke gait pannenkoek 

12,75

Verse runderhamburger (180 gram) | huisgemaakte
friet | mayonaise | plakjes komkommer | tomaat
geserveerd zonder brood

Parmaham | mozzarella | zongedroogde tomaat
rucola

Knakworstjes 4 stuks, Frikandel of kroket

5,75

Kipnuggets 4 stuks

6,

Huisgemaakte friet | mayonaise | appelmoes

50

95

Rund | rucola | pesto | smoked beans | parmezaanse
kaas | zongedroogde tomaat | truffelmayonaise

Brie | noten | bieslook | honing

00

zoete pannenkoeken

Hartige pannenkoeken

Pannenkoek naturel 

6,25

Pannenkoek kaas 

7,25

Pannenkoek nutella 

6,75

Pannenkoek kaas | ui 

7,50

Pannenkoek aardbeienjam 

6,75

Pannenkoek kaas | tomaat | salami

8,25

Pannenkoek gember 

7,00

Pannenkoek kaas | ui | champignons 

8,50

Pannenkoek gember | kaas 

7,25

Pannenkoek ham | kaas

7,75

Pannenkoek appel 

7,00

Pannenkoek ham | kaas | champignons

8,50

Pannenkoek appel | kaneel 

7,75

Pannenkoek ham | kaas | ui | champignons 9,00

Pannenkoek appel | ananas 

7,75

Pannenkoek ham | kaas | salami

Pannenkoek appel | rozijn 

7,75

Pannenkoek ham | kaas | salami | tomaat 9,00

Pannenkoek appel | spek

7,75

Pannenkoek spek

7,25

Pannenkoek appel | banaan | kaneel  8,50

Pannenkoek spek | appel

7,75

Pannenkoek banaan 

7,50

Pannenkoek spek | ui

7,75

8,50

Pannenkoek naturel

4,50

Pannenkoek Nutella

4,75

Geitenkaas | zongedroogde tomaat | rucola
noten | honing

Pannenkoek appelmoes

4,75

Quattro pannenkoek 

13,25

zoete specialiteiten

Pannenkoek aardbeienjam

4,75

pulled chicken pannenkoek

Pannenkoek ananas 

7,50

Pannenkoek spek | ui | champignons

8,50

Pannenkoek ham, kaas of spek

5,50

Pulled chicken | cheddar | rucola
piri-pirimayonaise

14,

Pannenkoek monkey chocolate chunky  9,75

Pannenkoek ananas | kaas 

8,25

Pannenkoek spek | kaas

7,75

Poffertjes

4,50

Pannenkoek bakkersmaatje 

Spinazie pannenkoek

12,00

Pannenkoek ananas | ham | kaas

8,75

Pannenkoek spek | kaas | salami

8,75

Salmon pannenkoek

13,

Pannenkoek ananas | spek

8,25

Pannenkoek spek | salami

8,00

Pannenkoek spek | 2 gebakken eieren

8,00

Pizza pannenkoek

12,00

Pannenkoek spek | kaas | ui | tomaat
champignons

9,25

Roomboter | poedersuiker

Pannenkoek muisje

Zelf versieren | muisjes hagelslag | smarties
slagroom | muis snoepje

Vier soorten kaas

Spinazie | geitenkaas | spek

5,50

Zalmsnippers | rode ui | sla | remouladesaus

50

25

Franse pannenkoek

Warme beenham | honing-mosterdsaus

Sushirijst | avocado | wakame | mango | rode kool
sojabonen | sesammayonaise
+ gerookte zalm meerprijs 3,00

Shoarma speciaal pannenkoek

Shoarma | ui | paprika | champignons | kaas
knoflooksaus | rauwkost

Zomer 

Drie soorten meloen | mozzarella | pittenmix
muntdressing

Kinderijsje

6,

00

Eén bolletje vanilleroomijs | slagroom | kindersurprise

Geitenkaas 

Gegratineerde geitenkaas | champignons
specerijen karamel | honing



Vegetarische gerechten

Heeft u allergenen? Meld het ons

oosterse pannenkoek

Buikspek | broccoli | avocado | geroosterde
pindasaus | taugé

Banaan | chocoladeschaafsel | karamel

Banketbakkersroom | vers fruit | slagroom

Zomerkoninkje pannenkoek

Verse aardbeien | vanilleroomijs
slagroom | poedersuiker

Kaas | tomaat | salami | paprika | knoflookpeper

75

Pokébowl 

Ossenhaaspuntjes | broccoli | cashewnoten
bosui dip | rode ui | prei | teriyaki

14,50

kidsburger

50

pannenkoek van de maand
Een maandelijks wisselende pannenkoek
Vraag onze medewerker of zie krijtbord

3,50

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

beefsalade

Boerenpannenkoek

14,95

Tomatensoepje 

Klein 8, | groot 12,
95

Ham | kaas | salami | tomaat | prei | ui
champignons | 2 gebakken eieren | rauwkost

Lunch en diner

Ham | kaas | spek | champignons | paprika
ui | 2 gebakken eieren | rauwkost

Huisgemaakte friet | mayonaise | appelmoes

8,50

Paprika | abrikoos | feta | olijf | munt

Pannenkoeken

13,50
14,50
12,

12,00

Pannenkoek dame blanche 

10,25

Pannenkoek kneeltje 

10,25

Vanilleroomijs | chocoladesaus | slagroom

Appel | kaneelijs | slagroom

Pannenkoek stroopwafeltje 

75

10,25

Stukjes stroopwafel | karamelsaus
een bolletje vanilleroomijs | slagroom

10,25

Maand menu

Al deze hartige pannenkoeken kunnen
geserveerd worden met een schaaltje rauwkost

3 Gangen maandmenu 13,50

Een maandelijks wisselend menu
Vraag onze medewerker of zie krijtbord



Vegetarische pannenkoeken

* Heeft u allergenen? Meld het ons
* Al onze pannenkoeken kunnen glutenen lactosevrij gebakken worden
* (Prijs)wijzigingen voorbehouden

1,75

