
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchkaart  
(van 12:00 tot 16:00 uur) 
 
- Worstenbroodje € 2,50 
- Tosti ham/kaas € 3,00 
 
Luxe tosti 
- Zuurdesembrood met belegen geitenkaas en peer

 € 6,40 (V) 
- Zuurdesembrood met kaas en kippendij  

 € 6,40 
- Zuurdesembrood met brie, walnoot en aardbeienjam 

€ 7,40 (V) 
 
Uitsmijter 
- Uitsmijter Naturel € 6,00 (L)(V) 
- Uitsmijter met kaas € 7,00 (V) 
- Uitsmijter met serranoham € 7,00 (L) 
- Uitsmijter met peper chorizo € 7,00 
- Uitsmijter kaas met serranoham of peper chorizo

 € 7,50  
 
Bagels  
Bagel keuze uit: Naturel, Maanzaad of Tomaat 
- Bagel met belegen geitenkaas met thijmhoning en 

nootjes € 5,80 (V) 
- Bagel met antiboise van olijven, geroosterde paprika 

en tomaat € 6,00 (V) 
- Bagel met gerookte makreel, rettich en 

kruidenmayonaise € 6,60 (L) 
- Bagel met een salade van biefstuk en crème fraiche 

€ 6,90 
 
Tramezzini 
- Drie tramezzini sandwiches, tramezzini met 

serranoham en artisjok, tramezzini met kippendij en 
avocado en een tramezzini met mozarella, tomaat 
en geroosterde paprika € 7,20 

 
Soep 
- Saffraanbouillon met kikkererwten en paksoi 

 € 5,70 (G)(L)(V) 
- Mosterdsoep met spekjes € 5,70 (G) 
- Aardappel-pastinaaksoep met gerookte makreel  
 € 5,70 (G) 
 
Salade 
- Salade van kort geblancheerde groenten met een 

citroenolie en grof zeezout € 10,30 (G)(L)(V) 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 10,60 

- Frisse salade met gerookte zalm, avocado, 
komkommer en zongedroogde tomaten met een 
zoete mosterd-dille dressing € 10,70 (G)(L) 

 
 

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

- Snoepgoed € 1,50 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 
- Puntzakje serranoham € 4,50 (G)(L) 

- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,00 (V) 
- Plankje fuetworst € 4,20 (G) 
- Dubbele chocolade koek € 2,50 
- Witte chocolade koek € 2,50 

 
 
Op zoek naar een ruimte voor uw event? 
verhuur@natlab.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barkaart  
(van 12:00 uur tot sluitingstijd)  

 
- Gemarineerde olijfjes € 3,40 (G)(L)(V) 
- Twee soorten vloerbrood met smeersel, grof 

zeezout en olijfolie € 5,00 (V)  
- Puntzak nachochips met  
 huisgemaakte dip € 3,30 (G)(L) (V) 
- Puntzakje serranoham € 4,50 (G)(L) 
- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,00 (V) 
- Boeren overjarige kaasblokjes € 5,50 (G) 
- Plankje fuetworst € 4,20 (G) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 6,80 
- Plankje met 4 kazen uit de regio € 7,20 (V) 
- Tosti ham/kaas € 3,00 
- Portie bitterballen, 10 stuks € 4,50 
- Portie risotto bitterballen, 6 stuks € 5,00 (V) 
- Koude bittergarnituur kaas, worst, olijven € 8,00 
- Appeltaart € 3,00 
- Bonbon € 0,90 
- Snoepgoed € 1,50 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 
- Dubbele chocolade koek € 2,50 
- Witte chocolade koek € 2,50 
- Pastry van de Pastryclub, per stuk € 4,90 

 Kaneelmousse met gestoofde 
appelcompote op een koekbodem, met 
een krokante soesje met kaneel crème 

 Vanille mousse met een hartje van 
mango compote 

 Chocolademousse en passievrucht op 
een browniebodem 

- Taart van de Pastryclub, per stuk € 4,90  

 Chocoladetaart 

 Bramentaart 
- Luxe borrelplank om te delen € 11,20  

 Paté van Iberico  

 Crevettes 

 Tortilla 

 Risotto bitterbal 

 Gemarineerde olijfjes 

 Gamba toast 

 brood met huisgemaakte tapenade 

 
Kindermenu 
(tot 12 jaar, van 17:00 tot 21:00, vrijdag en zaterdag tot 21:30 ) 

 
- Bitterballen of vis, geserveerd met frietjes, 
  salade en appelmoes, met een ijsje toe € 7,50 
- Pasta Aglio Olio met brood, parmezan en rucola, 

met een ijsje toe € 7,50 (V) 

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

 
-  Rose gebakken rundersukade met spruitjes, 

stoofpeer en een mousseline van knolselderij, 
geserveerd met een rode wijnsaus en frites 

 € 14,50 (M) (G)  
 
 
 
 
V = Vegetarisch 
G = Glutenvrij (brood is niet glutenvrij) 
L = Lactose vrij 
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 € 27,50 p.p. 
U kunt kiezen uit de gerechten waar (M) achter staat. 
Graag bij de bediening aangeven als u hier gebruik 
van wilt maken. 
 

Voorgerechten 
- Gemarineerde olijfjes € 3,40 (G)(L)(V) 
- Twee soorten vloerbrood met smeersel, grof 

zeezout en olijfolie € 5,00 (V) (M) 
- Saffraanbouillon met kikkererwten en paksoi 

 € 5,70 (G)(L)(V) (M) 
- Mosterdsoep met spekjes € 5,70 (G) (M) 
- Aardappel-pastinaaksoep met gerookte makreel  
 € 5,70 (G) (M) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 6,80 (M) 
- Pasta Aglio Olio met gekonfijte gamba’s en 

parmezan € 7,90  
- Rilette van eend ingerold in serranoham met een 

pruimencompote en een chipje van truffelaardappel
 € 8,90 (G)(L) 

- Luxe borrelplank om te delen (Zie barkaart) € 11,20 
 

Salade 
- Salade van kort geblancheerde groenten met een 

citroenolie en grof zeezout € 10,30 (G)(L)(V) 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 10,60 

- Frisse salade met gerookte zalm, avocado, 
komkommer en zongedroogde tomaten met een 
zoete mosterd-dille dressing € 10,70 (G)(L) 

 
 

Hoofdgerechten 
Vlees 
-  Duo van kalfsoester en kalfswang geserveerd met 

een puree van rode bieten en geroosterde 
aardappels 

 € 18,40 (G) (M) 
 

Vis 
- Roodbaarsfilet met een crème van pastinaak, 

gebakken spinazie en een tomaat-paprika saus 
geserveerd met frites 

 € 17,30 (G) (M) 
 

Vegetarisch (V) 
- Filodeegrolletje gevuld met spinazie, courgette, 

paddenstoelen en feta, geserveerd met  
 bieten parelgort en een yoghurt koriandersaus 
 € 15,70 (V) (M) 
 
 

Nagerechten 
-  Plankje met 4 kazen uit de regio € 7,20 (M) 
- Klassieke madeleines geserveerd met chocomousse 

en een sorbet van mandarijn en steranijs € 7,20 (M) 
- Arretjescake geserveerd met een stoofpeer en 

kaneelijs € 6,90 (M) 
- Appeltaart € 3,00 (M) 
- Pastry van de Pastryclub, per stuk € 4,90 (M) 

 Kaneelmousse met gestoofde 
appelcompote op een koekbodem, met 
een krokante soesje met kaneel crème 

 Vanille mousse met een hartje van 
mango compote 

 Chocolademousse en passievrucht op 
een browniebodem 

- Taart van de Pastryclub, per stuk € 4,90 (M) 

 Chocoladetaart 

 Bramentaart 
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