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= vegan
= vega

= vegan mogelijk[     ]

Heb je een allergie?
Meld het ons!

=vega mogelijk[    ]

Lunchetagere
Bruine boterham carpaccio
Bruine boterham eiersalade

Bananenbrood
Kiploempiaatjes met chilisaus

Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo
Glaasje tomatensoep

vanaf 2 personen `
Warme lunchgerechten

Crunchy chicken wrap 11.95
crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade, rucola,

srirachamayo en een kleine salade

Clubsandwich W31 13.95
getoast maïsbrood, lauwwarme gekruide kipreepjes, bacon, tomaat, 

cheddarkaas, eiersalade, sla, kerriemayo en chips
(frietjes i.p.v. chips +2,-,zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v. chips +3.95)

wit stokbroodje, gekruide kipreepjes, spekjes,
champignons, paprika, rode ui, cocktailsaus en sla

Stokbroodje pulled mushroom 9.95
wit stokbroodje, gemarineerde pulled mushroom,

vegan knoflookmayo, gemarineerde wortel,
ingemaakte rode kool en lente-ui

Stokbroodje biefstuk deluxe 11.95
wit stokbroodje, gemarineerde biefreepjes, spekjes,

champignons, paprika, rode ui, knoflooksaus en sla

Uitsmijter W31 12.95
bruine boterhammen, drie scharrel spiegeleieren,

ham, kaas, spekjes, champignons,
paprika, ui en een kleine salade

Kroketten 10.95
bruine boterhammen, 2 rundvleeskroketten,

mosterdmayo en een kleine salade
(frietjes i.p.v. brood +2,-)

Tomatensoep 6.95
groene kruidenolie, geserveerd met brood en roomboter

Uiensoep 7.95
kaascrouton, geserveerd met brood en roomboter MAALTIJDSALADES

Salade carpaccio 16.95
gemengde sla, huisdressing, rundercarpaccio, truffelmayo, 

Parmezaanse kaas, cherrytomaatjes en baked beans

maaltijdsalades worden geserveerd met brood en roomboter

Salade vis 15.95
veldsla, komkommer, wakamé, tonijnsalade, vis in een krokant jasje, 

gemarineerde wortel, wasabicrunch, sesam en sojamayo

Roasted pumpkin salad 15.95
veldsla, pompoen, geitenkaas, geroosterde pompoenpitjes, 

granaatappelpitjes, balsamicocrème

STREETFOOD
WINDRAAK31 beefburger* 16.95

beefburger, brioche broodje, cheddar,
augurkenrelish, jalapeño relish, BBQ saus, sla,

krokante uienringen en chips (bacon +2,-)

No meat burger* 15.95
no meat burger, brioche broodje, cheddar, augurkenrelish,
jalapeño relish, BBQ saus, sla, krokante uienringen en chips

Loaded fries 9.95
zoete aardappelfrietjes, paprika, tomaat, ui,

jalapeño relish, limoenmayo, kaassaus en lente-ui

Pulled chicken loaded fries 11.95
zoete aardappelfrietjes, pulled chicken,

BBQ saus, kaassaus en lente-ui

Pulled mushroom loaded fries 9,95
frietjes, gemarineerde pulled mushroom, vegan knoflookmayo, 

gemarineerde wortel, ingemaakte rode kool en lente-ui

*frietjes i.p.v. chips: +2,-
*zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v. chips +3.95

Broodjes &
Boterhammen
Carpaccio 12.95

rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
cherrytomaatjes, rucola en baked beans

keuze uit:
bruine boterhammen
of wit stokbroodje

Gezond 9.95
ham, kaas, komkommer, cherrytomaatjes,

paprika, eiersalade en gemengde sla

Tonijnsalade 11.95
tonijnsalade, tomaat, olijven, rode ui en rucola

Geitenkaas 9.95
gerookte paprika hummus, geitenkaas, granaatappelpitjes,

geroosterde pompoenpitten en veldsla

Lekker voor erbij
Glaasje tomatensoep 3.50
Zoete aardappelfrietjes 5.95
met truffel- of limoenmayo

lekker o
m

te delen!

Gebak
Bokkenpootjesijstaart 6.50

onze topper

Witte chocolade cheesecake 6.50
frambozenswirl en Bastogne

Bananenbrood 4.50
hazelnootjes

Zoete plank 6.95
Oreo truffel, witte chocolade cheesecake en bokkepootjesijstaart

- - - - - - - - - - - - - - - - -LUNCHCOMBI'S
Lunchcombi WINDRAAK31 12.95

Glaasje tomatensoep
Bruine boterham carpaccio
Wit stokbroodje tonijnsalade

Lunchcombi winter 12.95
Glaasje tomatensoep

Bruine boterham carpaccio
Bananenbrood

Lunchcombi vega 12.95
Glaasje tomatensoep

Wit stokbroodje pulled mushroom
Bananenbrood

@WINDRAAK31

- - - - - - - - - - - - - - - - -

14.95 p.p.

Stokbroodje kip deluxe 10.95
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