
ALL DAY COMFORT FOOD 
12.00-16.00 / 17.00-21.30

Frietje 'Bulgogi' (Koreaans stoofvlees) 12.5
   Loaded fries with 'Bulgogi' (Korean style spicy beef stew)

Homemade Vegan Burger 17
   met gekarameliseerde ui, tomaat, spicy mayo & een 
   puntzakje friet
   with caramelized onions, tomato, spicy mayo & French fries

Angus Beef Burger 17
   met gekarameliseerde ui, cheddar, bacon, tomaat, tru�el 
   mayo & een puntzakje friet
   with caramelized onions, cheddar, bacon, tomato, tru�e 
   mayo & French fries

Tatsuta kipburger 17 
   met gekarameliseerde ui, tomaat, spicy mayo & een 
   puntzakje friet
   Tatsuta fried chicken burger with caramelized onions, tomato,
   spicy mayo & French fries   

Flammkuchen 'Bulgogi' (Koreaans stoofvlees) 12.5
   Flammkuchen with Korean style spicy beef stew

Flammkuchen geitenkaas  11.5
   met courgette, Spaanse peper & rucola
   Flammkuchen goat cheese with zucchini, chilli & rocket

Pizza van de week / Pizza of the week (day price) dagprijs

DINNER 17.00 - 21.30

STARTERS

Desembrood van 'Fort Negen' met 2 sausjes  5.5
   Bread from 'Fort negen' with 2 dips 

Soep van de dag dagprijs
   Soup of the day (day price)

Caesar salad 11.5
   Voeg bacon toe / Add bacon + 1.5        
   Voeg kip toe / Add chicken + 3.75

LUNCH 11.30 - 16.00

Tostie kaas        of ham & kaas 5.5 / 6.5
   Toastie cheese or ham & cheese

Croque monsieur / madame 7.5 / 8.5

Triple Fish Club sandwich 12  
   met tonijn salade, zalm salade, gekookt ei, tomaat & mayo 
   with tuna salad, salmon salad, egg, tomato & mayo

Huisgemaakte garnalenkroketten op toast 11.5  
   met citroen mayo & gefrituurde peterselie 
   Homemade shrimp croquettes on toast with lemon mayo 
   & fried parsley

Focaccia warmgerookte zalm salade, avocado & wasabi mayo 11.5
   Focaccia with warm smoked salmon salad, avocado & 
   wasabi mayo

Flatbread roll kip gyros met tzatziki, tomaat, ui & friet  9.5
   Flatbread roll chicken gyros with tzatziki, tomato, onion 
   & French fries

Flatbread roll met paddenstoelen & kruiden 9.5
   met tzatziki, tomaat, ui & friet
   Flatbread roll with mushrooms & herbs, with tzatziki, 
   tomato, onion & French fries

Philly Steak sandwich 12
   met gegrilde kaas, paprika & spicy mayo
   with grilled cheese, bell peppers & spicy mayo
   Voeg gebakken ei toe / Add fried egg + 1

Salade Nicoise 13 / 17
   Little gem, tonijn, ui, tomaat, olijf, krieltjes & haricots verts
   Little gem, tuna, onion, tomato, olives, baby potatoes & 
   haricots verts

Herfst salade met paddenstoelen, geitenkaas & honing 13 / 17
   Autumn salad with mushrooms, goat cheese & honey 

Caesar salad 11.5
   Voeg bacon toe / Add bacon + 1.5        
   Voeg kip toe / Add chicken + 3.75

Soep van de dag dagprijs
   Soup of the day (day price)

Herfst salade met paddenstoelen, geitenkaas & honing 13 / 17
   Autumn salad with mushrooms, goat cheese & honey 

Salade Nicoise 13 / 17
   Little gem, tonijn, ui, tomaat, olijf, krieltjes & haricots verts
   Little gem, tuna, onion, tomato, olives, baby potatoes & 
   haricots verts

MAINS

Halve gegrilde kip  21.5 
   met friet, huisgemaakte appelcompote & Franse salade
   Half a grilled chicken with French fries, homemade apple 
   compote & French salad

Pasta van de week - vraag het onze bediening dagprijs
   Pasta of the week - please ask our sta� (day price)

DESSERTS

Taart uit de vitrine met een bolletje ijs & slagroom  7.5
   Pie from the showcase with a scoop of ice-cream & whipped 
   cream  

2 huisgemaakte chocolade tru�els 5
   2 homemade chocolate tru�els 

SIDES

Franse salade 5
   French salad
Seizoensgroenten 5
   Vegetables of the season
Verse friet van 'Frites uit Zuyd' met mayo 5.3
   Fresh French fries from 'Frites uit Zuyd' with mayo
Gebakken krieltjes met rozemarijn   5
   Baked baby potatoes with rosemary

Wij werken bij voorkeur met lokale en duurzame producenten 
en producten:

• Vlees en kip van de Lindenho� uit Baambrugge, met respect 
  voor dier en welzijn
• Vis van Van As
• Eieren van Kipster, kippen die echt vrij rond hobbelen
• Groenten en fruit van Green Fresh Food
• Melk van Boeren van Amstel
• Verse friet van Frites uit Zuyd
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