Ontbijt (10.00 - 12.00)
Onze gerechten zijn 100% vegan en waar mogelijk biologisch & huisgemaakt
Heb je een allergie, meld het ons direct!
Toast met notenpasta 6.00
met rabarber, zomerbessen en vanille extract
Huisgemaakte Matcha Granola 6.50
rabarber, zomerbessen en vanille jam | bosbessen | kokos | amandel yoghurt
BLT 8.50
‘bacon’ van aubergine | spinazie |tomaat | ‘kaas’ |mosterd- MDnaise | toast
Bagel Gerookte ‘Zalm’ 9.50
gemarineerde tomaat | mierikswortel ‘roomkaas’ | spinazie | rode ui | dille | kappertjes

Lunch (12.00 - 16.00)
Onze gerechten zijn 100% vegan en waar mogelijk biologisch & huisgemaakt
Heb je een allergie, meld het ons direct!
Huisgemaakte Matcha Granola 6.50
rabarber, zomerbessen en vanille jam | bosbessen | kokos | amandel yoghurt
Bagel Gerookte ‘Zalm’ 9.50
gemarineerde tomaat | mierikswortel ‘roomkaas’ | spinazie | rode ui | dille | kappertjes
Rainbow Wrap 8.50
geroosterde wortel hummus | avocado | rauwe groenten | scheuten | “green goddess” dressing
Avocado Toast 10.00
asperges | aardbeien | truffel | basilicum | munt | balsamico
BLT 8.50
‘bacon’ van aubergine | spinazie | tomaat | ‘kaas’ |mosterd- MDnaise | toast
Kroketten op brood 8.50
2 kroketten van de Vegetarische Slager | meergranenbrood | mosterd-MDnaise

Salades & Soep
Frisse erwten-muntsoep 7.00
shiitake ‘bacon’ |‘crème fraiche’ | erwtenscheuten | pepita
Sunshine Bowl 15.50
teriyaki noodles | smoked tofu | kimchi | pickled daikon | sugar snaps | lotuschips | sesamzaadjes
Classic Caesar Salad 14.50
‘kip’ | avocado | romaine sla |shiitake ‘bacon’ | croutons | radijs | gegrilde citroen

De MD Burger is op basis van de powerfood seitan, vol plantaardige eiwitten.
We hebben deze in samenwerking met Sparc Kitchen ontwikkeld en geproduceerd

Burgers
MD Burger 15.50
seitanburger | avocado | tomaat | augurk | rode ui | chipotle saus | boerenfriet | MDnaise
(optioneel met kaas + 1.00)
zonder friet 12.00

MD Naked Burger (zonder broodje) 14.00
seitanburger | avocado | tomaat | augurk | rode ui | chipotle saus | boerenfriet | MDnaise
(optioneel met kaas + 1.00)
zonder friet 10.50

Sweets
Van Leeuwen ice cream 6.00
2 bolletjes
Dagelijks wisselende taart van o.a. Dophert 4.50
vraag naar onze selectie

Borrel (16.00 - 18.00)
Onze gerechten zijn 100% vegan en waar mogelijk biologisch & huisgemaakt
Heb je een allergie, meld het ons direct!
Brood 5,50
met olijfolie
Notenmelange en Bella Cerignola olijven 7,00
Bitterballen 6,50
6 stuks | mosterd en MDnaise
Nachos 11,50
guacamole | salsa | ‘kaas’ | chipotle-limoen crème | koriander
Nuggets 6,50
met zoetzure dipsaus
Hummus Flatbread 8,00
geroosterde wortelhummus | amandelyoghurt | za’atar | walnoot | lemon cress
Friet van Friethoes 5,50
met MDnaise
Zoete aardappel friet 5,50
met MDnaise
Bittergarnituur 15,50
bitterballen | nuggets | hete ‘kip’

Diner (18.00 - 22.00)
Onze gerechten zijn 100% vegan en waar mogelijk biologisch & huisgemaakt
Heb je een allergie, meld het ons direct!

Voorgerechten
Neottia 9.50
hete ‘kip’ | krokante zwarte rijstnoedels | komkommer | hummus | sesamzaadjes | miso-MDnaise
Gerookte ‘Zalm’ Tartaar 9.50
‘zalm’ van tomaat | avocado | citroen | salad pea
Hummus Flatbread 8.00
geroosterde wortelhummus | amandelyoghurt | za’atar | walnoot | Lemon cress
Frisse erwten-muntsoep 7.00
shiitake ‘bacon’ | amandelyoghurt | pepita

Hoofdgerechten
Caesar salad 14.50
‘kip’ | romaine sla | shiitake ‘bacon’ | ‘parmezaan’ | avocado | radijs |croutons
Tagliatelle 19,50
shiitake | truffelolie | pastinaakchips | zwarte knoflook |geroosterde bloemkool | ingelegde rodekool
Risotto 17,50
asperge | verse erwten| citroen | ’parmezaan’ chips | erwtenscheuten | dragonolie
Sunshine Bowl 15,50
teriyaki noodles | smoked tofu | kimchi | pickled daikon | sugar snaps | lotuschips | sesamzaadjes

De MD Burger is op basis van de powerfood seitan, vol plantaardige eiwitten.
We hebben deze in samenwerking met Sparc Kitchen ontwikkeld en geproduceerd

Burgers
MD Burger 15.50
seitanburger | avocado | tomaat | augurk | rode ui | chipotle saus | boerenfriet | MDnaise
(optioneel met kaas + 1.00)
zonder friet 12.00

MD Naked Burger (zonder broodje) 14.00
seitanburger | avocado | tomaat | augurk | rode ui | chipotle saus | boerenfriet | MDnaise
(optioneel met kaas + 1.00)
zonder friet 10.50

Sides
Brood 5,50
met olijfolie
Opgebakken champions 6.50
shiitake | spinazie | ui | knoflook

Kimchi 3.00

pittige gefermenteerde kool

Friet van Friethoes / Zoete aardappel friet 5.50
met MDnaise

Nagerechten
Crème brûlée 5.50
vanille | tijm | citroen
Sticky stuff 8.00
warme sticky toffeepudding | bolletje ijs | karamelsaus | peer
The Fat Lion 8.00
2 bolletjes Van Leeuwen ijs | chocoladesaus | gefrituurde Oreo-koekjes
Dagelijks wisselende taart van o.a. Dophert, neem gerust een kijkje in onze gebaksvitrine!

