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ETEN
DRINKEN

COCKTAILS
SPELLEtjes



ETEN broodjes
Wij hebben overheerlijke glutenvrije bollen. Meerprijs €3,00. 
Liever glutenvrije frites? Dat kan zonder meerprijs, maar duurt wel iets langer!

Sandwiches
 Dikke plakken oerbrood met Old Amsterdam, tomatentapenade en salade. 6,00
 Dikke plakken oerbrood met gerookte zalm, Hollandse garnalen, dille-crème fraîche en salade. 8,50

Broodje geitenkaas  Stevige vezelrijke wi�e bol met lauwwarme geitenkaas, honing, noten en salade. 6,50 
                                                                                                                                                                                          met rauwe ham of spek?      + 1,00      Broodje makreel  Stevige vezelrijke wi�e bol met huisgemaakte makreelsalade met ui, kappertjes en ei. 7,00 

Omelet  Omelet op dikke plakken oerbrood in de variaties ham, kaas, spek of zalm.  7,00 

Toxti  Supergrote tosti met oude kaas, rauwe ham, rode ui, tomaat, mangochutney en huisgemaakte saus.  7,50

Broodje pastrami  Stevige vezelrijke wi�e bol met huisbereide pastrami van rundermuis met groene
                                                                   mosterd-dragonsaus, augurk en salade.  8,50 

Duo kroket  2 kroke�en op oerbrood met mosterd.  7,50 
   

Gebak

Appeltaart  3,50 Huisgemaakte brownie 4,00
 met slagroom.  4,00 met slagroom. 4,50 

Last van een allergie of 
intolerantie? Meld het de 

bediening en vraag naar de 
mogelijkheden.



Koud

warm
Last van een allergie of 

intolerantie? Meld het de 
bediening en vraag naar de 

mogelijkheden.

tox bar's pinchosplank
Borrelplank met verschillende warme en koude pinchos (hapjes)  met kazen, vleeswaren 

en vissoorten. Geserveerd  met brood, smeersels en olijven. min. 2 personen.

HAPJES
Warme nacho’s met paprika, ui, kaas, chilisaus en crème fraîche 6,50

Portie chicken wings 7,00 

Portie visfriet 7,00 

Portie bitterballen / kaastengels / frikandelletjes / vlammetjes   7,00 

Tosti 3,00

  9,50 p.p.   

Broodje kruidenboter 4,50

Brood met kruidenboter, tomatentapenade en portie olijven  7,50 

Kaasplankje 4 verschillende kaassoorten, noten, brood en boter. 9,50
 Nootjes 2,50 

Portie olijven 3,00 

Portie jonge kaas 4,50 

Portie oude kaas 5,50 

Portie droge worst 4,50 

Portie ossenworst 5,00 
 



Wij hebben overheerlijke glutenvrije bollen. Meerprijs €3,00. Liever glutenvrije frites? Dat kan zonder meerprijs, maar duurt wel iets langer!

KLEIN

Broodje kruidenboter 4,50 
 

Brood met kruidenboter, tomatentapenade en portie olijven  7,50

Rauwe ham met meloen Anjummer rauwe ham met verse meloen. 8,50

Zalmtaartje Taartje van gerookte zalm en Hollandse garnalen met dille-crème fraîche. 9,50

Geitenkaas  Lauwwarme geitenkaas met aardbeien, rucola en basilicumdressing. 8,50 

Tomatensoep  Huisgemaakte vegetarische tomatensoep met een scheutje crème fraîche. 5,00

Soep van de week  Soep van de week (vraag de bediening). 5,00 

Last van een allergie of 
intolerantie? Meld het de 

bediening en vraag naar de 
mogelijkheden.ETEN







Wij hebben overheerlijke glutenvrije bollen. Meerprijs €3,00. Liever glutenvrije frites? Dat kan zonder meerprijs, maar duurt wel iets langer!

Last van een allergie of 
intolerantie? Meld het de 

bediening en vraag naar de 
mogelijkheden.ETEN GROOT

Alle 'grote' gerechten worden geserveerd met krulfrites en salade
tenzij anders vermeld. Liever normale frites? Meld het de bediening!

Rundermedaillons  Rundermedaillons van Black Angus met kruidenboter en gebakken paddenstoelen.   
  200 gram 17,50
  300 gram 21,00   Surf en turf? Als bovenstaand met gamba’s   +  5,00

Tox  hap van de week  Vraag de bediening! 10,00 

Groentetaartje  Taartje van onder andere aubergine, courge�e, paprika en champignon. Voor de 
                                                   veganist ook zonder Parmezaanse kaas te bestellen! Geserveerd met salade. 17,00 

Eilander lamsvlees  Wisselende gerechten van eilander lamsvlees: vraag de bediening! 17,50

 Kabeljauw  Gebakken kabeljauwfilet op een salade met kappertjes, granaatappel, groene asperge
                                en ei met een dilledressing. Geserveerd met brood en boter. 16,50 
   



Wij hebben overheerlijke glutenvrije bollen. Meerprijs €3,00. Liever glutenvrije frites? Dat kan zonder meerprijs, maar duurt wel iets langer!

VOOR DE KLEINTJEs

Kinderpasta Tagliatelle met gehakt, tomatensaus, verschillende groenten en kaas.  7,50 

Kindermenu  Frietjes met kroket, mini-frikadel, visfriet of kipnuggets met mayo en appelmoes! 7,50 

Poffertjes  Met poedersuiker, slagroom en smarties.  6,00
  Ook glutenvrij te krijgen!  + 2,00

                        kinderijsje. 4,00
 Festini peer  waterijsje. 2,00 

Toetjes (of gewoon zomaar)

Trio van sorbetijs  met slagroom. 5,00 

Verse Hollandse aardbeien  met vanille-ijs en slagroom. 7,50 

Huisgemaakte citroentiramisu  6,50 

Eilander suikerbroodijs met een stroop van beerenburg.  6,50 

Huisgemaakte brownie  met karamel en vanille-ijs.   6,50 

Kaasplankje  4 verschillende kaassoorten, noten, brood en boter.   9,50 

Boerenyoghurt  met vers fruit en honing. 6,00 

Last van een allergie of 
intolerantie? Meld het de 

bediening en vraag naar de 
mogelijkheden.
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