
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunchkaart  
(van 12:00 tot 16:00 uur) 
- Worstenbroodje € 3,50 
- Tosti ham/kaas € 3,90 
 

Luxe tosti 
- Tosti van vloerbrood met Taleggio kaas, portobello 

en geroosterde paprika pesto € 7,50 (V) 
- Tosti van vloerbrood met riblaire geitenkaas en een 

cranberry jalapeño jam € 7,50 (V) 
 

Uitsmijter 
- Uitsmijter Naturel € 6,50 (L)(V) 
- Uitsmijter met kaas € 7,50 (V) 
- Uitsmijter met serranoham € 7,50 (L) 
- Uitsmijter met peper chorizo € 7,50 
- Uitsmijter kaas met serranoham of peper chorizo     

€ 7,90  
- Uitsmijter kaas met serranoham en peper chorizo

 € 8,90  
 

Barra 
- Barra met rode bieten spread, walnoten en  
 feta kaas € 8,30 (V) 
- Barra met Genneper extra gerijpte kaas,  
   dadeltapenade en pecannoten € 8,30 (V) 
- Barra met gerookte makreelsalade met mierikswortel 

en kapperappeltjes € 8,50 
- Barra met gesmolten oude geitenkaas, honing en 

hazelnoten € 8,50 (V) 
- Barra met warme bavette, bechamel van provolone, 

ui en paprika € 8,30 
 

Clubsandwich 
- Clubsandwich op foccacia met gerookte kip, 

serranoham, bacon, parmezan en 
kruidenmayonaise € 9,20 

- Clubsandwich op foccacia met ei ,geroosterde 
paprika, oude kaas, rucola, nootjes en kruidenmayo 
€ 9,20 (V) 

 

Soep 
- Tom kha kai, Aziatische boullion met kokos en kip

 € 6,50 (L)(G) 
- Linzensoep met korianderyoghurt € 6,50 (G)(V) 
- Courgette soep met gerookte makreel, munt en 

basilicum € 6,50 (G) 
 

Salade 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 11,20 

- Salade van radicchio met roodlof, sinaasappel, 
ricotta, granaatappel en hazelnoot met een 
ahornsiroop-citrus dressing € 11,20 (G)(V) 

- Salade Niçoise met gerookte tonijn, haricot verts, 
krieltjes, gepocheerde ei, radijs en 
mieriksworteldressing € 11,20 (L)(G) 

 

Hapjes voor in de film 
(van 12:00 uur tot sluitingstijd)  

- Snoepgoed € 1,50 

 Snickers 

 Mars 

 M&M’s pinda/choco 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 

 Mentos fruit 

 Snoepzak 
- Tony Chocolonely melk/puur/karamel-zeezout € 2,20 
- Puntzakje serranoham € 4,60 (G)(L) 

- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,50 (V) 
- Dubbele chocolade koek € 2,50 
- Witte chocolade koek € 2,50 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barkaart  
(van 12:00 uur tot sluitingstijd)  

 
- Gemarineerde olijfjes € 3,60 (G)(L)(V) 
- Breekbrood met smeersel, grof zeezout en olijfolie 

 € 5,20 (V)  
- Bakje nachochips met  
 huisgemaakte dip € 3,60 (G)(L)(V) 
- Puntzakje serranoham € 4,60 (G)(L) 
- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,50 (G)(V) 
- Boeren overjarige kaasblokjes € 6,80 (G) 
- Plankje fuetworst € 4,70 (G) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 8,20 
- Plankje met 4 kazen uit de regio € 8,60 (V) 
- Tosti ham/kaas € 3,90 
- Oma Bobs rundvleesbitterballen, 7 of 10 stuks 
   7 stuks € 6,20  10 stuks € 8,80 
- Oma Bobs vegan draadjesbitterbal, 7 of 10 stuks 
   7 stuks € 7,90  10 stuks € 11,20 (VG) 
- Oma Bobs vegetarische mini croquetten, 

bospaddestoelen, kaas/rucola en geitenkaas,  
 6 stuks € 7,30 (V) 

- Koude bittergarnituur kaas, worst, olijven € 9,20 (G) 
- Appeltaart € 3,00 
- Bonbon € 0,90 
- Snoepgoed € 1,50 

 Snickers 

 Mars 

 M&M’s pinda/choco 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 

 Mentos fruit 

 Snoepzak 
- Tony Chocolonely melk/puur/karamel-zeezout € 2,20 
- Dubbele chocolade koek € 2,50 
- Witte chocolade koek € 2,50 
- Natlab taart, keuze uit:  

 Carrotcake met ricotta-citroen-vanille 
frosting (G) € 4,60 

 Vijgen-amandel-karamel taart met 
slagroom € 4,60 

 Lemon meringue € 4,60 
- Natlab tapasbord, 6 hapjes geserveerd met brood en 

smeersels € 11,10 (tot 21:00 te bestellen) 

 
Kindermenu 
(tot en met 12 jaar) 

 
Vraag de bediening om onze kinderkaart 

 
 
 
Weekschotel 
(van 17:00 tot 21:00, vrijdag en zaterdag tot 21:30) 

 
- Maghmour, Libanese stoof met aubergine, 

kikkererwten en paprika, geserveerd met couscous, 
naanbrood en yoghurtdip € 15,90 (V) (M)  

 
 
 
 
 
 
V = Vegetarisch 
G = Glutenvrij (brood is niet glutenvrij) 
L = Lactose vrij 
VG = Veganistisch 
Geef het aub aan ons personeel door als u een allergie heeft waar wij 
rekening mee moeten houden.           
Voor verdere vragen over allergieën kunt u bij het personeel terecht 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
Dinerkaart 
(van 17:00 tot 21:00, vrijdag en zaterdag tot 21:30) 

3-Gangen menu 

3-Gangen menu € 28,50 p.p. 
U kunt kiezen uit de gerechten waar (M) achter staat. 
Graag bij de bediening vooraf aangeven als u hier 
gebruik van wilt maken. 
 
 

Voorgerechten 
- Gemarineerde olijfjes € 3,60 (G)(L)(V) 
- Breekbrood met smeersel, grof zeezout en olijfolie 

 € 5,20 (V) (M) 
- Tom kha kai, Aziatische boullion met kokos en kip

 € 6,50 (L)(G) (M) 
- Linzensoep met korianderyoghurt € 6,50 (G)(V) (M) 
- Courgette soep met gerookte makreel, munt en 

basilicum € 6,50 (G) (M) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 8,20 
- Warme vijgen met geitenkaas, serranoham, 

amandelschaafsel en aceto dressing € 7,40 
- Spaghetti puttanesca met Parmezaanse kaas 
 € 10,30 
- Ingelegde zalm geserveerd met zoetzure gele biet, 

geroosterde rode biet en dragon mayonaise  
 € 9,40 (L)(G) 

- Natlab tapasbord, 6 hapjes geserveerd met brood en 
smeersels € 11,10 

 
 

Salade 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 11,20 

- Salade van radicchio met roodlof, sinaasappel, 
ricotta, granaatappel en hazelnoot met een 
ahornsiroop-citrus dressing € 11,20 (G)(V) 

- Salade Niçoise met gerookte tonijn, haricot verts, 
krieltjes, gepocheerde ei, radijs en 
mieriksworteldressing € 11,20 (L)(G) 

 
 

Hoofdgerechten 
Vlees 
- Kalfsribeye met anticucho marinade, geserveerd met 

eryngii paddenstoelen, gegrilde groenten en 
saffraanaardappelen € 18,20 (L)(G) (M) 
  

Vis 
- Heilbotfilet met tomaten-kappertjes salsa, zoetzure 

pompoen geserveerd met frites € 18,20 (L)(G) (M) 
 

Vegetarisch (V) 
- Portobello gevuld met zongedroogde tomaten en 

Taleggio kaas geserveerd met een risotto met 
aubergine, citroen en Parmezaanse kaas, en een 
geroosterde paprika-hazelnoten pesto  
 € 16,80 (V) (M) 

 
 

Nagerechten 
- Chocoladebrownie met karamelijs, rood fruit en 

kersengelei € 7,40 (G)(V)  (M) 
- Klassieke tiramisu € 7,00 (V) (M) 
- Fruitsorbet van mango- en frambozensorbet met vers 

fruit, slagroom en hazelnootcrunch € 6,10 (V)  (M) 
- Geroosterde appel met calvados schuim, walnotenijs 

en speculaascrumble € 7,40 (M) 
- Appeltaart € 3,00 (V)  (M) 
- Plankje met 4 kazen uit de regio € 8,60 (V) 


