
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunchkaart  
(van 12:00 tot 16:00 uur) 
 
- Worstenbroodje € 3,40 
- Tosti ham/kaas € 3,80 
 
Luxe tosti 
- Tosti van vloerbrood met Fourme d’Ambert en 

perenstroop € 7,30 (V) 
- Tosti van vloerbrood met bergkäse, rode ui en 

lenteui € 7,30 (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  
- Uitsmijter kaas met serranoham en peper chorizo

 € 8,50  
 
Barra 
- Barra met hummus en falafel € 8,30 (V) 
- Barra met Genneper extra gerijpte kaas, ei en 

mosterdmayonaise € 8,10 (V) 
- Barra met gerookte zalm en kruidenroomkaas  € 8,30 
- Barra met gesmolten oude geitenkaas, honing en 

hazelnoten € 8,30 (V) 
- Barra met vitello, ansjovismayonaise en kappertjes 

 € 8,10 (L) 
 
Clubsandwich 
- Clubsandwich op foccacia met gerookte kip, 

serranoham, bacon, parmezan en 
kruidenmayonaise € 8,90 

- Clubsandwich op foccacia met ei ,geroosterde 
paprika, oude kaas, rucola, nootjes en kruidenmayo 
€ 8,90 (V) 

 

Soep 
- Pittige wortel-kokossoep met gebakken 

oesterzwammen en koriander € 5,90 (G)(L)(V) 
- Paprikasoep met rucola-chili olie, crème fraîche en 

amandelschaafsel € 5,90 (G) 
- Romige lente ui soep met bacon en 

bieslookroomkaas € 5,90 
 
Salade 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 10,90 

- Salade met gegrilde groene asperges, halloumi, 
avocado, gedroogde cherry tomaten en  
 honing-mosterddressing  € 10,90 (G)(V) 

- Tomatensalade met burrrata, bascilicumolie en 
geroosterd brood € 10,90 (V) 

 

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

- Snoepgoed € 1,50 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 

 Mentos fruit 

 Snoepzak 
- Tony Chocolonely melk/puur/karamel-zeezout € 2,00 
- Puntzakje serranoham € 4,50 (G)(L) 

- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,40 (V) 
- 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 € 3,50 (G)(L)(V) 
- Breekbrood met smeersel, grof zeezout en olijfolie 

 € 5,00 (V)  
- Puntzak nachochips met  
 huisgemaakte dip € 3,40 (G)(L)(V) 
- Puntzakje serranoham € 4,50 (G)(L) 
- Hollandse jong belegen kaasblokjes € 4,40 (G)(V) 
- Boeren overjarige kaasblokjes € 6,60 (G) 
- Plankje fuetworst € 4,60 (G) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 7,90 
- Plankje met 4 kazen uit de regio € 8,40 (V) 
- Tosti ham/kaas € 3,80 
- Portie bitterballen, 10 stuks € 4,80 
- Portie risotto bitterballen, 6 stuks € 5,70 (V) 
- Portie vegetarische bitterballen, 6 stuks € 6,90 (VG) 
- Koude bittergarnituur kaas, worst, olijven € 8,90 (G) 
- Appeltaart € 3,00 
- Bonbon € 0,90 
- Snoepgoed € 1,50 

 King Pepermunt 

 Venco Topdrop 

 Rolo 

 Mentos fruit 

 Snoepzak 
- Tony Chocolonely melk/puur/karamel-zeezout € 2,00 
- Dubbele chocolade koek € 2,50 
- Witte chocolade koek € 2,50 
- Pastry van de Pastryclub, per stuk € 5,20 

 Citroentartelette met citroen cremeux 
en limoenmerengue 

 Bosbessenmousse gevuld met een 
creme van yoghurt 

- Taart van de Pastryclub, per stuk € 5,20  

 Chocoladetaart 

 Aardbei-rabarbertaart 
- Midden Oosterse Mezze € 12,00 
- Tapas bord met 6 tapas en brood € 12,00 
 

 
 

 
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) 

 
- Licht pittige groentecurry met panir, gebrande 

pinda’s en koriander geserveerd met naanbrood en 
raïta  € 15,50 (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 aangeven als u hier gebruik 
van wilt maken. 
 

Voorgerechten 
- Gemarineerde olijfjes € 3,50 (G)(L)(V) (M) 
- Breekbrood met smeersel, grof zeezout en olijfolie 

 € 5,00 (V) (M) 
- Pittige wortel-kokossoep met gebakken 

oesterzwammen en koriander € 5,90 (G)(L)(V) (M) 
- Paprikasoep met rucola-chili olie, crème fraîche en 

amandelschaafsel € 5,90 (G) (M) 
- Romige lente ui soep met bacon en 

bieslookroomkaas € 5,90 (M) 
- Plankje met serranoham, peper chorizo en 

provolone € 7,90 
- Tempura van oesterzwammen en bimi met een 

gember-chili dip en sesamzaadjes € 8,20 (V)(L) 
- Spaghetti vongole met knoflook, peper, tomaat, 

peterselie en witte wijn € 10,10 (L) 
- Vitello met ansjovismayonaise, kappertjes en rucola 

€ 8,90 (L) 
- Midden Oosterse Mezze € 12,00 
- Tapas bord met 6 tapas en brood € 12,00 
 
 

Salade 
- Caesar Natlab, in tempura gefrituurde kippenhaasjes 

met Romeinse sla, ansjovismayonaise, croutons en 
parmezan € 10,90 

- Salade met gegrilde groene asperges, halloumi, 
avocado, gedroogde cherry tomaten en  
 honing-mosterddressing  € 10,90 (G)(V) 

- Tomatensalade met burrata, bascilicumolie en 
geroosterd brood € 10,90 (V) 

 
 

Hoofdgerechten 
Vlees 
-  Eendenborst met crème van pastinaak, chips van 

paarse wortel en balsamico-vijgen jus, geserveerd 
met frites € 16,90 (G) (M) 

 

Vis 
- Doradefilet met bloemkool-peterselie crème, gegrilde 

groene asperges, cherry tomaatjes en salsa verde, 
geserveerd met frites € 17,90 (G) (M) 

 

Vegetarisch (V) 
- Spinazieblini’s met limoenboter geserveerd met een 

salade van waterkers, verse kruiden, kwarteleitjes, 
ricotta, amandelschaafsel en artisjok geserveerd 
met frites € 16,00 (V) (M) 

 
 

Nagerechten 
- Karamel shortcake met gepocheerde mango en 

vruchtensorbet € 7,20 (M) 
- Limoensorbet met gin-tonic schuim, gember 

kletskop, gekonfijte limoen en limoen meringue
 € 7,20 (M) 

- Fruitsorbet van mandarijnen- en frambozensorbet met 
vers fruit, slagroom en hazelnootcrunch € 5,90 (M) 

- Appeltaart € 3,00 (M) 
- Pastry van de Pastryclub, per stuk € 5,20 (M) 

 Citroentartelette met citroen cremeux 
en limoenmerengue 

 Bosbessenmousse gevuld met een 
creme van yoghurt 

- Taart van de Pastryclub, per stuk € 5,20 (M) 

 Chocoladetaart 

 Aardbei-rabarbertaart 
- Plankje met 4 kazen uit de regio € 8,40  
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