diner

vanaf 17:00

starters
carpaccio

tournedos
12,5

Old Hollandse kaas | pecan | rucola | zonnebloempitjes |
truffelmayonaise| vijgen-balsamico glaze.

rilette van makreel americain

12

Gerookte makreel | zeewier | crostini.

rouleau van landkip

13,5
10,5

Wortel-tomaatsoep

8

Soep van de dag

8

salade smoked pulled zalm

16,5

salade carpaccio

16,5

salade aubergine-geitenkaas

16,5

Sla melange | gegrilde aubergine | zuurgoed |
geitenkaas | zonnebloempitjes.
Vegan? Bestel de
salade zonder geitenkaas!

tournedos spicy

31

landkip

Onze overheerlijke landkippen zijn
afkomstig van de Veluwe. De kippen hebben
vrij buiten gelopen en hebben daardoor
vanzelfsprekend een beter leven gehad.

soups & salads

Sla melange | Old Hollandse kaas | pecan |
zonnebloempitjes | truffelmayonaise | balsamico glaze.

31

Ossenhaas | seizoensgroenten | sambaljus.

Ras el hanout | rode bieten hummus | little gem.

Sla melange | pickled saffraan-ui | kruidenmayonaise.

tournedos classic

Ossenhaas | seizoensgroenten | jus met citroen tijm.

Truffel | serranoham | doperwt.

aubergine met rode bieten hummus

Onze tournedos komt van Belgische runderen die goed verzorgd
worden door de Belgische boeren. Het welzijn van de dieren
staat voorop en dat proef je in onze tournedos. Alle tournedos
worden geserveerd met gekruide krieltjes en veggies passend bij
het seizoen.

inimaal
twee
person
en)

€39,50

landkip classic (halve kip)

22,5

landkip spicy (halve kip)

22,5

Seizoensgroenten | citroen | peterselie.

Seizoensgroenten | piri piri glaze.

mains

catch of the day

Dagprijs

Wisselende vis | seizoensgroenten.

tartelette wortel geitenkaas

19,5

Paddenstoelen | seizoensgroenten | truffelbalsamico glaze.
Vegan? Bestel de tartelette zonder geitenkaas.

burgers

gegrilde kalfs rib-eye (250 gram)

Onze burgers zijn met liefde gemaakt door lokale ondernemers.
Alle burgers worden geserveerd met verse frites en mayonaise.

31

Seizoensgroenten | beurre café de Paris.

wagyu burger

20

chicken burger

18

Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat |
pickled saffraan-ui | truffelmayonaise.

kids diner
catch of the day

10

Party poffertjes

6,5

Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat |
pickled saffraan-ui | geroosterde paprika mayonaise.

Seizoensgroenten.

vegan burger

Met poedersuiker | boter | snoepgoed.

Burger bun | rode bieten hummus | little gem | tomaat|
pickled saffraan-ui | vegan cheddar.
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18

chicken cheeseburger

8

verse frites met snack

7,5

Paprika mayonaise | belegen kaas | tomaat | verse frites.

Keuze uit frikandel, kroket of crispy chickenbites |
gezonde salade.

Vragen over allergieën? Stel ze gerust! We helpen je daar graag mee.

bijgerechten
bierbrood

7,5

Rustique bier-desembol | huisgemaakte kruidenboter.
Vegan met tomatensalsa.

verse frites
Mayonaise.

4

Vegan mayonaise mogelijk.

zoete aardappelfriet

5,5

Geroosterde paprikamayonaise.

verse frites parmezaan

5

gekruide krieltjes

4

Truffelmayonaise.

warme veggies

4

Seizoensgebonden.

gemengde salade

3,5

Met vinaigrette.

Mokkatella

Mokka ijs | stracciatella | chocoladesaus |
slagroom | mokkabonen.

choco monkey

Karamel ijs | chocolade ijs | Coava’s cookies ijs |
karamelsaus | slagroom | karamel chunks.

8

8,5

strawberry

8

crazy nuts

8

Aardbeien ijs | vanille ijs | verse aardbeien |
aardbeien saus | slagroom | merengue.

Twee soorten noten ijs | vanille ijs | verse noten |
mokka saus | slagroom.

yoghurt

8,5

coava’tje

5,5

coava’s milkshakes

5,5

Yoghurt ijs | yoghurt passievrucht ijs |
sinaasappelsap | passoa | sinaasappelschijfjes.

Vanille ijs | aardbeien ijs | slagroom |
discodip | lolly.

Keuze uit aardbei | chocolade & cookies |
mokka & vanille.

affogato

Bol vanille ijs met een shot espresso.

4

desserts
coava’s all in

12,5

Warme drank naar keuze: lungo, cappuccino of thee |
zoetigheden | bolletje Coava ijs.

aardbei romanoff

12

pastel de nata

8

Verse aardbeien | romanoff | crunch van oreo
en merengue.

Portugees gebakje | bol vanille ijs | slagroom.

espresso martini of
coffee liqueur

ook
lekker

!

Vragen over allergieën? Stel ze gerust! We helpen je daar graag mee.

