
 

 
 
 
 
Take Away  
 
 

Lunchgerechten 
 
Broodje carpaccio 8,95 
vers afgebakken Italiaanse bol met huisgemaakte carpaccio en gemixte salade 
 

Broodje gerookte zalm 8,95 
rustiek broodje met gerookte zalm, met zoetzure ui, ei, komkommer  
en Hollandse dressing 
 

Broodje geitenkaas 6,95 
Italiaanse bol met lauw warme geitenkaas, noten, vijgen en honing  
 

Lunch trio 9,50 
Een trio van diverse foccacia belegd met carpaccio,  
kipsalade en geitenkaas  
 

Saté van varkenshaas 12,50 
met vers gesneden stokbrood en huisgemaakte satésaus 
en gebakken uitjes 
 

Beefburger van de chef 12,50 
rijkelijk belegd brioche broodje met een hamburger, pulled pork, bacon, 
tomatensalsa en truffelmayonaise 
 

Broodje Pulled Pork 9,95 
Italiaanse bol belegd met Pulled Pork, coleslaw en barbecuesaus 
 

Twee krokketten met wit brood 7,50 
 
Lunch Family extra 
 

Familie brunchbox/minimaal 1 dag vooraf bestellen  22,95  
 

Picknicktas/prijs per inhoud tas/ minimaal 1 dag vooraf bestellen 19,95 
 

High tea  /minimaal 2 personen/ 1 dag vooraf bestellen 19,75  
 
 
 
 
 

Kindergerechten 
 
Diverse Kinderboxen 5,00  

Friet met kroket of frikandel en mayonaise  
Kipnuggets met friet en mayonaise  
Poffertjes met poedersuiker 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Soepen 
Verse tomatensoep met balletjes (vegetarisch mogelijk)  5,00 
 

Kerriesoep met appel  € 5,00 
 
Stokbrood met kruidenboter € 3,00 
 
Salades   
Zuster Sarto’s  salade  11,00 
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille 
dressing   
 

Zuster Madeleine’s salade  8,50 
Lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure uien, gesuikerde 
noten  
en bacon  (vegetarisch mogelijk)   
 

Zuster Liesbeth salade  9,50 
Groene salade met carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
croutons en pestodressing 
 

Nagerechten 
Hemelse modder  5,00 
luchtige chocolademousse met slagroom    

 

Triffle speculoos  5,50 
opgebouwd uit hangop, speculooscrumble, witte chocolade en slagroom 
 

Coupe zomerkoninkjes 5,00 
verse aardbeien, 2 bolletjes boerenvanille ijs en slagroom  
 

Roomijsbeker 4,00 
3 bolletjes roomijs met slagroom  
 

Zoete box € 4,00 
Gevuld met brownie, blondie, rocky road en witte chocolade 
speculoosmousse 
 

Wafel poedersuiker 3,50 
Luikse wafel met poedersuiker en slagroom 
 

Wafel Oreo 5,50 
Luikse wafel met Oreo koekjes, marshmellow, koekjes ijs en chocolade 
 

Wafel witte chocolade € 3,50 
Luikse wafel met witte chocolade, mini marshmallows en gekleurde sprinkles  

 

Wafel Toni Chocolonely 5,50 
Luikse wafel met slagroom, Toni Chocolonely, nougatine ijs en salty karamelsaus 
 


