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Heeft u allergieën of dieetwensen?
Geef het door aan een van onze medewerkers

= Vegetarisch
egan = Vegan

Onze ketchup en mosterd zijn vegan,
onze mayonaise is ook vegan te verkrijgen

HOT SANDWICHES

OPEN SANDWICHES
Huisgemaakte hummus van seizoensgroenten egan
Met avocado, granaatappelpitjes, zaden en pittenmix

9,5

ZOET, HARTIG OF HEALTHY?

Geitenkaas uit de oven 				9,5
Met walnoten, honing en dadels
Tip: bacon +1

Carpaccio					12,5
Met rucola, pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
huisgemaakte pesto en parmezaanse kaas

Vegan Bitterballen egan 				9,5
Geserveerd met mosterd

Tip: truffel mayonaise +0,75

Tip: vegan mayonaise

Avocado
					11,5
Met Hüttenkäse, paprika, sla, komkommer, tomaat, een
dressing van geroosterde cherrytomaatjes en pijnboompitten

Laat je verrassen, soep van de dag! 		
Met brood en huisgemaakte kruidenboter

Tip: ook met vegan kaas te bestellen

Coppa di Parma					12,5
Met buffelmozzarella, huisgemaakte pesto,
cherrytomaatjes, pijnboompitten en rucola
Tip: avocado +1,5

Roast Beef					12,5
Met huisgemaakte tapenade, versgemalen peper, zongedroogde
tomaat, rode ui en pijnboompitten
Tip: crunched bacon +1

Boerengezond					11,5
Rotterdamse oude kaas, achterham, gekookte ei, rode ui,
komkommer, tomaat, sla en honingmosterd dressing
Tartaar van gerookte Noorse zalm		
Met avocado, komkommer, tomaat, rode ui, knapperige
kappertjes en dille dressing

13,5

BOWLS					
Tonijn & avocado				14,5
Rijkgevulde salade met verse buffelmozzarella, komkommer,
cherrytomaatjes, kappertjes, zaden & pittenmix, dille dressing
geserveerd met een sneetje brood
Hummus & Couscous egan 			13,5
Rijkgevulde couscous salade met gegrilde groenten, huisgemaakte
hummus, granaatappelpitjes, cherrytomaatjes, komkommer, zaden &
pittenmix geserveerd met een sneetje brood

7,5

Omelet
					10,5
Met geitenkaas, tomaat, spinazie, basilicum en karwijzaad

American pancakes met poedersuiker of kaneelsuiker
om zelf samen te stellen! V.a. €6,50, keuze uit:
Zoet
Huisgemaakte jam +0,5
Maple syrup +0,75
Amarena kersen +1
Walnoten +1
Clotted cream +0,75
Chocolade +0,75

Hartig
Rotterdamse kaas +1
Champignons +0,5
Bacon +1
Geitenkaas +1

(keuze uit puur, melk of wit)

Healthy
Aardbeien +1
Banaan +0,5
Appel +0,5
Peer +0,5
Blauwe bessen +1
Granaatappelpitjes +1

Tip: bacon +1

Gamba kroketjes van Cas Spijkers 		
Geserveerd op brood met rauwkost en wasabi mayonaise

9,5

Surinaamse kip kerrie
			10,5
Huisgemaakte Surinaamse kip kerrie, zoetzure komkommer,
gebakken uitjes en bieslook

MELTS VAN DE GRILL			

9,5

The Italian
				
Geraspte belegen kaas, parmezaanse kaas, rundersalami, zoetzure
paprika, tomaat, Italiaanse tomatensaus, champignons en
huisgemaakte pesto, geserveerd met een kleine side salad
Tuna melt			
		
Huisgemaakt tonijnsalade, paprika, rode ui, mozzarella,
cherrytomaatjes en augurkjes, geserveerd met met een kleine side
salad
The Mexican			
		
Gemarineerde kippendij, cheddar kaas, jalapenos, tomaat,
paprika, tomatensalsa en tortillachips, geserveerd met met en
kleine side salad

BITES TO SHARE
Verse friet 				5,5
Verse friet met mayonaise
Tip: truffel mayonaise +0,75

Zoete aardappel friet 			7,5
Parmezaanse kaas, Italiaanse kruiden en
truffel mayonaise
Vegan bitterballen egan			7,5
Een portie van 8 vegan bitterballen met
mosterd
Tip: vegan mayonaise

OF TOCH LIEVER...

Kaasstengels 				7,5
Een portie van 8 kaasstengels met chilisaus

Wentelteefjes
				9,5
Met vers fruit, gekarameliseerde walnoten, clotted cream en
kokosschaafsel

Gambakroketjes 				7,5
Een portie van 8 gambakroketjes met
wasabi mayonaise

Tip: ook vegan te verkrijgen
Extra tip: karamelsaus +1

Açai Bowl egan 				9,5
Met een mix van zaden en pitten, kokosschaafsel,
granola, chia zaad en seizoensfruit
Ontbijtplankje 					13,5
Croissantje met huisgemaakte jam, een kleine yoghurtbowl
en een spiegeleitje op brood met kaas. Geserveerd met
een glaasje versgeperste sinaasappelsap

ADD(ONS)

Halve avocado +1,5		
Coppa di Parma +2,5
Gekookt ei +1

Bacon +1
Zalm +3
Achterham +1
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You can’t buy HAPPINESS,
but you can buy CAKE!

Wij maken onze taarten en cakes in eigen keuken! Vraag onze
collega’s welke er vers voor je bereid zijn of neem een kijkje in
onze vitrine!

.com/lotdaan
www.lotdaan.nl

