LUNCH

Boerenland
Molenaars wit / Baguette
V Ambachtelijk brood			
aïoli, kruidenboter

Babylons Specials
Het lekkerste broodje
kalfsvlees, eendenlever, appel, balsamico

14

V Babylon vegan sandwich
gegrilde groenten, tofu, avocado, hummus

9

Pata Negra en gerookte zalm
rozemarijnzeezoutbroodje,
honing crème fraîche
V Focaccia caprese
		
basilicumpesto, mozzarella, tomaat,
pijnboompitten, balsamico

13

11

6

SOEPEN
Glaasje soep van het seizoen
4
Soep van het seizoen
6
de bediening informeert u graag
Tomaat - puntpaprika soep
6
crème fraiche, gefrituurde basilicum , citroenrasp
Bisque van Noordzeekrabben
12
geslagen room, rivierkreeft

WRAPS

Focaccia carpaccio		
12
dun gesneden Iers rundvlees, 			
basilicumpesto, Padano kaas

Carpaccio pesto en Padano kaas
Gerookte zalm met crème fraîche
Vitello tonato tonijnmayonaise

KOUD
Tonijnsalade met ei, sla en tomaat
Kipsalade van Hollandse bodem
V Kaas licht belegen
V Oude kaas met grove mosterd
Rosbief zachtgebraden naturel
Rosbief speciaal
Filet Américain huisgemaakt naturel
Filet Américain speciaal

6
6
6
7
6
7
6
7

			
focaccia tosti			
Klassiek ham, kaas, ketchup
6
6
V Italiaans kaas, tomaat, pesto
Tonno tonijn, tomaat, kaas en rode ui 7

8
8
8

Focaccia gerookte zalm 		
kruidenroomkaas, avocado,crème fraîche

11

LUNCHMENU

SAM SAM

Focaccia vitello tonato
		
zachtgebraden kalfsvlees, tonijnmayonaise,
pijnboompitten, kappertjes

10

Een wisselend drie-gangen lunchmenu,
samengesteld door onze chefkok.
De bediening informeert u graag.

Gezellig samen delen?
Soepje, 3 salades, divers beleg, bitterbal
en verschillende broodsoorten

Verse tonijn rood gebakken (80 gram)
1 snee boerenlandbrood, oosterse dressing,
gember, wakame, rucola

9

p.p.

p.p.

16 (vanaf 2 personen)

WARM
Beenham op brood met mosterdsaus en gebakken spek
optie met zuurkool

EIERGERECHTEN
Uitsmijter ham-kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter carpaccio
Padanokaas en basilicumpesto
Uitsmijter zalm
kappertjes, rode ui en crème fraîche
Boerenomelet
gebakken spek en groenten
V Omelet kaas
V Omelet champignons

20

7
6
7
13
12
8
6
6

Broodje Babylon sla, ham, tomaat, ui ,kruiden, gegratineerd met kaas

7

Kiplekker op brood met gegrilde kip, zoet- zure saus, gebakken spek, tomaat, ui, rucola

9

Avocado gegratineerd met kaas brood, avocado, gebakken spek, ui, jalapeno’s, kruidenkaas 10
V Geitenkaas op landbrood appel, noten, vijgen en honing uit de oven
2 Bourgondische kroketten op brood met mosterd
Beefburger brioche bol, “dubbeldoel” rundvlees, boerenkaas, tomaten relish,

Hawaiiaanse salade op basis van rijst
Poké bowl
15
Noorse garnalen, zalm, avocado , wilde rijst, gegrilde
ananas, wakame, sesam, edamameboontjes

10
9
17

tomaat, komkommer, rode uien ringen, augurk, panchetta , friet
Varkenshaas saté cassave chips, salade, ananas, friet

18

Dry aged vlees special truffeljus, groenten van het seizoen, salade, friet

26

Vis van de dag met bijpassend garnituur, laat u informeren door de bediening
Hotdog Babylon style met relish van Amsterdams zuur, gefrituurde uitjes en zuurkool

poke bowl

7
+1

dagprijs
8

SALADES
Caesar salade met gegrilde kippendijen, ei, little gem, bacon,
		
ansjovis, croutons, knoflookdressing 		
V Geitenkaas salade Egmondse geitenkaas, dadel-vijgenbrood, geitenkaaskroketjes,		
walnoten, appel, pestodressing, portstroop
Carpaccio salade met padanokaas, pijnboompitten, basilicumpesto, rucola 		
Salade van de zee gerookte zalm, tonijn sashimi, rivierkreeft, mosseltjes,
avocado, mieriksworteldressing

16
16
16
19

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of uw voedselintolerantie. Kruisbesmetting van de allergenen is in
onze keuken nooit 100% uit te sluiten. Alle gerechten worden bereid in een keuken waarin ook pinda’s en noten verwerkt worden.

(H)eerlijke koffie
De koffie’s worden met liefde en passie bereid door onze
barista’s. De koffiebonen van Peeze zijn 100% Fairtrade,
uit Ethiopië, Brazilië en Nicaragua.

CLASSICS

COFFEE MENU
SPECIALS

Koffie
van koffiebranderij
Espresso
Ristretto
Doppio
Macchiato
Cappuccino
Cafe latte
Latte macchiato
Slagroom
Soyamelk

2,50
2,50
2,50
4,20
2,50
2,75
3,00
3,20
1,00
0,50

Thee van
- rooibos - 4-vruchten - earl grey - ceylon - groen - kruiden Verse muntthee met honing
Verse gemberthee
sinaasappel, honing, munt

2,50
3,00
3,00

Irish coffee Whiskey
Italian coffee Amaretto
Spanish coffee Tia Maria
French coffee Grand Marnier
Kiss of fire Kahlua en Cointreau

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

extra shot koffie

Latte speciaal
4
espresso, melkschuim, slagroom en siroop
- hazelnoot - caramel - kokos
Chai latte
Chai latte original,
melkschuim en slagroom

4

Latte mallow
espresso, melkschuim,
slagroom en marshmallows

4

Choco mallow
warme chocolademelk,
slagroom en marshmallows

4

Hot choco
warme chocolademelk
- wit
- melk
- puur

3

Slagroom

1

Soyamelk

0,50

+ 1,70

VRUCHTENSAPPEN & ZUIVEL

LEKKER ZOET EN GEZELLIG!

Verse jus d’orange
Verse vruchtenshake
Biologische appelsap
Tomatensap
Biologische melk / karnemelk
Fristi / chocomelk

Citroen meringue taart
Boeren appeltaart
Chocoladetaart
Hazelnootschuimgebak
Cheesecake
Slagroomtruffels van AC de Boer
per stuk
				
per 5 stuks
Snoeperijtje heerlijke zoete verwennerij voor 2 personen		
Slagroom

3,50 / 4
4/5
2,65
3
2,50
2,60

FRISDRANKEN
Diverse frisdranken
cola, sinas, ice tea, cassis,
bitter lemon, tonic, rivella.
ginger ale, bronwater
Redbull
Limonade

2,70

4
4
4
3,50
4,50
1,30
6
5,75
1

Voor andere lekkernijen, neem een kijkje in onze vitrinekast
3,50
2,50

FEESTJE?!

Heeft u binnenkort een bruiloft, jubileum, feestje of vergadering?
Informeer dan naar onze ‘Toren van Babylon’.
Deze zaal is bijzonder geschikt voor elke feestelijke en zakelijke bijeenkomst.

