
Lunch en meer

Onze gerechten zijn te bestellen tot een uur voordat we
gaan sluiten.

Broodjes
Je kunt kiezen uit een Italiaanse Bol, een Waldkorn,
een Sesambagel, wit vloerbrood of bruin vloerbrood

Rotterdamse oude kaas 6,50

La Trappe bierham uit de oven 9.50
met gebakken ui en champignons,
Geserveerd met honing

Carpaccio 10,75
met truffelmayonaise, rucola, Grana Padano
en geroosterde pitten

Smos 7,50
Sla, tomaat, komkommer, kaas, ham, gekookt eitje
en mayonaise

Tonijn 7.50
Tonijnsalade, rode ui en kappertjes

Kroketten:

Bourgondische kroketten met mosterdmayo 8.50

Garnalenkroketten met ravigottesaus 10.00

Groentekroketten met mosterdmayo 8.50
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Uitsmijters
Geserveerd op wit of bruin brood

Kleine trek 5.00
1 boterham met 2 eitjes, ham en kaas

Classic 7.50
2 boterhammen met 3 eieren, ham en kaas

De vos en de Craen 12.50
3 boterhammen, 4 eieren, ham, kaas, spek,
salami, ui en champignons en tomaat

Boeren omelet 9.75
2 boterhammen met 3 geklutste eitjes, spek, ui,
champignons en paprika

Tosti’s
Op een demi baguette met De Vos saus

Tosti kaas 4.50

Tosti ham/kaas of salami/kaas 5.50

Soep

Wisselende soep 5,00
Geserveerd met brood en boter
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Salades
Geserveerd met brood en boter. Je kunt kiezen uit een medium of
een maaltijdsalade

Carpaccio Salade 10,50/14,50
carpaccio, rucola, Grana Padano, dressing
geroosterde pitten en truffelmayonaise

Griekse salade 8,50/12,50
feta, tomaat, komkommer, rode ui, sla
Olijven, croutons en kruiden dressing

Tuna Salad 9,50/13,50
tonijn, ansjovis, tomaat, komkommer, rode ui,
sla, kappertjes, croutons, ei en kruidendressing

Kleine trek

Brood met smeersels 6.50
kruidenboter, ailoli en olijfolie

Klein Vosje 5,50
Frietjes met appelmoes en een snack naar keuze:
kroketje, frikadelletjes, kipnuggets of kaassouffles

Kleintje kipsate 6,50
Met frietjes, pindasaus en kroepoek
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Warme gerechten

Kipsate 16,50
met atjar, gebakken uitjes, kroepoek, pindasaus
frietjes en een frisse salade

Avocado burger 14,50
Op een italiaanse bol, met sla, tomaat, salsa
frietjes en een frisse salade

Tagliatelle Zalm 17.50
Op de huid gebakken zalmfilet op een bedje van
tagliatelle met verse roomkaas en spinazie

Schnitzels 300 gram!
Geserveerd met frietjes en een frisse salade

Schnitzel naturel met citroen 14.00

Schnitzel met de keuze uit pepersaus, 15.50
champignonsaus of zigeunersaus

Duitse Schnitzel 16.50
met gebakken ui, spek en champignons

Engelse Schnitzel 16.50
spek, kaas en een gebakken ei
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Toetjes

Dame Blanche 7,50
vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Appeltaart 3,50

Appeltaart slagroom 4,00

Lava Cake 5,50

Kinderijsje 3,00
Vanille-ijs met sprinkels, slagroom en een discololly

Allergie of dieetwens?

Meld het ons, wij denken graag met je mee.


