Zomer Menu
Voorgerechtjes en Kleine Gerechtjes om te Delen
Maarten’s Zuurdesem 5,00
met huisgemaakte vegan boter

Faux Gras 7,00
met zuurdesemtoast

Huisgemaakte Zongedroogde Tomaten Focaccia 6,00
met zwarte olijven en Gkazas biologische olifolie

Gegrilde Asperges 7,50
met MD Hollandaise en Frank’s gerookte tofu

Heirloom Tomaten Salade 6,50
met huisgemaakte macadamia-kaas, basilicum en tomaten vinaigrette

Geroosterde Harissa Krieltjes 5,50
met ‘feta’ en peterselie

Hele Artisjok 8,00
met ‘Parmezaanse kaas’ en MD citroen aioli

Hoofdgerechten
Plant Bouillabaisse 14,00
Mediterraanse saffran en venkel zomer soep
met gegrilde artisjokharten, witte bonen, boerenkool en zeekraal
geserveerd met MD citroen aioli en gerookte paprika
+ tip: zuurdesem brood en huisgemaakte MD boter 5,00

Lasagne 16,50
met plant gehakt, amandel béchamel, pesto van erwtenscheuten
salade van jonge blad sla, basilicum en cherry tomaten
geserveerd met een esdoorn balsamico dressing

Ons menu is 100% plantaardig en wordt dagelijks vers bereid in onze keuken. Heb je een allergie laat het ons weten

Noten Roast 17,50
met gegrilde asperges, harissa krieltjes en seizoens groenten
geserveerd met cherry tomaten en tijm saus

MD Caesar Salad 15,00
met krokante ‘kip’, knapperige boerenkool, mix van romeinse en jonge bladsla
knoflook en tijm croutons, gerookte tofu, ‘Parmezaan’
geserveerd met MD Caesar dressing

Superfood Rainbow Salade 14,00
met zoete aardappel, kurkuma quinoa en jonge bladsla
amandel-pompoen zaden crunch, granaatappel en gemixte kiemen
geserveerd met een frisse citrus-gember dressing

Crispy ‘Chicken’ Sandwich 17,00
met gerookte chilli jam, Aziatische koolsalade, kimchi en sesam-limoen mayo
(keuze tussen handgesneden friet van Friethoes of zoete aardappel met MD Mayo)

MD ‘Cheese’burger 17,00
MD seitan burger met Max & Bien fondue saus, augurken, gegrilde rode ui, tros tomaten
en MD chipotle burger saus
(keuze tussen handgesneden friet van Friethoes of zoete aardappel met MD Mayo)

Bijgerechten
Handgesneden Friet van Friethoes met MD Mayo 4,50
+ extra MD saus 1,00

Zoete Aardappel Friet met MD Mayo 4,50
+ extra MD saus 1,00

Oh Na Mi Kimchi 3,00

Taart
Hollandse Appelkruimeltaart 5,00
+ vegan slagroom 0,75

Huisgemaakte Triple Chocolate Cake 5,00
+ vegan slagroom 0,75

Gebakken Cheesecake 6,00
met Champagne gemarineerde aardbeien en basilicum

Ons menu is 100% plantaardig en wordt dagelijks vers bereid in onze keuken. Heb je een allergie laat het ons weten

