Tomatentartaar**

5,5

met huisgemaakte crostini’s

5,5

Geroosterde chioggia bietjes*

6,5

mac ‘n cheese, maar dan op z’n Duits

Kikkererwtensalade met radijs**

7

Huisgemaakte soep van de dag*(*)

6,5

met balsamico en feta

mild pittige salade met verse groenten en
een puree van witte bonen

vraag onze bediening naar de soep van vandaag

Spätzle ‘n cheese*

film 19,+
diner

GROOT

Risotto van parelgort **

12

Op de huid gebakken makreelfilet

14

met doperwten, geroosterde regenboog
bospeen en pompoenpitten
ook lekker met geitenkaas + €1

één groot gerecht + film naar keuze
of twee kleine gerechten

met krieltjes uit de oven en
frisse venkelsalade

VOOR ERBIJ
portie friet met mayonaise** 3

Bratwurst van Brandt & Levie

13

Vegetarische Bratwurst*

13

op een briochebroodje met huisgemaakte
curryketchup, zuurkool, friet en gurkensalat

portie gurkensalat ** 3

allergieën? vraag aan de bediening

op een briochebroodje met huisgemaakte
curryketchup, zuurkool, friet en gurkensalat

ZOET
Linzer Torte**

6

gebak gemaakt met huisgemaakte jam van
seizoensvruchten

Eierliköreis*

met seizoensfruit en geroosterde amandel 6,5

* vegetarisch
**vegan

dagelijks van 18.00 tot 22.00 // cards only

studio/kraut

KLEIN

Tomato tartare**

5,5

with homemade crostini’s
7

mildly spicy salad with fresh vegetables and a
white bean-sundried tomato puree

Roasted chioggia beets*

6,5

with balsamico en feta

6,5

ask us for the daily special

MAINS

Pearl barley risotto **

12

Crispy pan-seared mackerel fillet

14

film 19,+
dinner
one main dish + film of choice
or two starters

with peas, roasted rainbow carrots
and pumpkin seeds
also tasty with goat cheese + €1
with roasted baby potatoes
and fresh fennel salad

TASTY EXTRAS
fries with mayonaise**

Bratwurst from Brandt & Levie

on a brioche bun with homemade curryketchup,
sauerkraut, fries and fresh gurkensalat

Vegetarian Bratwurst*

5,5

mac ‘n cheese, the German way

Chickpea salad with radishes**

Homemade soup of the day*(*)

Spätzle ‘n cheese*

13

portion gurkensalat ** 3

13

on a brioche bun with homemade curryketchup,
sauerkraut, fries and fresh gurkensalat

DESSERTS
Linzer Torte**

6

pastry made with a homemade jam of
seasonal fruits

Eierliköreis*

Egg liqueur ice cream with seasonal fruits
and roasted almonds

6,5

3

Any allergies/dietary preferences? Ask our staff for the available options
daily from 18.00 till 22.00 // cards only

studio/kraut

STARTERS

* vegetarian
**vegan

