
Uitsmijters 

Uitsmijter naturel € 6,75 
Uitsmijter van alleen eieren 

Uitsmijter kaas € 7,25 
Uitsmijter met gesmolten kaas 

Uitsmijter ham/kaas € 7,50 
Uitsmijter met meegebakken ham en gesmolten kaas 

Ook met rookspek mogelijk (0.50 extra) 

Uitsmijter gerookte zalm € 10,95 
Uitsmijter met gerookte zalm, bieslook, ui en dille 

Uitsmijter aan tafel € 10,95 
Uitsmijter met meegebakken ham, gesmolten kaas, 

ui/paprika/champignon-mix en kruidenboter 
 

Lunchkaart
Aan tafel 

   bij



Huisgemaakte 
burger menu’s 

 

Dikke Damster € 12,95 
Dikke runder burger met kaas in het gehakt, op Groningse wijze gekruid 

op een vers afgebakken broodje 
Met gebakken spek, ui/paprika/champignon-mix en barbequesaus 

Mexican beefburger € 12,50 
Runder burger met pittige Mexicaanse kruiden, jalapeño-relish, sla en 

rode ui op een vers afgebakken broodje  
Met tortilla chips & dip 

 
 Geserveerd met verse friet salade en saus 
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Broodjes warm vlees 
compleet menu 

Met vlees van de regioslager 
Chicken Piri € 12,50 

Malse pittige kip reepjes met sla,tomaat, rode ui  en chilisaus. 
op een vers afgebakken broodje 

Broodje biefstuk € 12,50 
Pittig gemarineerd in reepjes met augurk, hete peperoni, ui en sweet chilisaus 

op een vers afgebakken broodje 

Broodje beenham € 12,50 
Heerlijke gebakken beenham, augurk, ui en de echte beenhamsaus 

op een vers afgebakken broodje 

Broodje gegrilde rollade € 12,50 
Echte Groningse rollade, truffelmayonaise en ui 

op een vers afgebakken broodje 

 
 Geserveerd met verse friet salade en saus 
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Menu voor de kleine 
DAAMe... en heer  

Tosti ham/kaas € 4,75 
Met saus 

Kinder menu compleet € 6,25 
Verse friet met mayonaise, appelmoes en snack 

Keus uit : frikandel, kroket, kipnuggets (6 stuks) of mini-kaassoufflé (4 stuks)  

Pannenkoek naturel € 4,95 
Pannenkoek met spek € 6,75 
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Snelle hap 
1/3 stokbrood € 6,50  1/2 stokbrood € 8,00 

Chicken Pesto 
Hellmann’s mayonaise, pesto, kipfilet, verse tomaat, basilicum en kaas 

Pittige brie 
Kruidenkaas, salami, verse tomaat en brie 

Frisse appel 
Kruidenkaas, kipfilet, appel, brie en walnoten 

Italiaans 
Kruidenkaas, salami, verse tomaat, Italiaanse kruiden en kaas 

Vegetarisch 
Rucola, geitenkaas, walnoot en honing 
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Koffie € 2,30 / Koffie groot € 3,75 
100% Arabica rainforest alliance gecertificeerde koffiebonen 

Espresso € 2,30 / Doppio € 3,75 
Sterk, klein en heet; zoals de Italianen koffie bedoeld hebben 

Puur van smaak 

Cappuccino € 2,90 
Dit is een klassieker en lieveling uit de wereld van espresso 

De perfecte balans tussen onze espresso, warme melk en romige melkschuim 

Café latte € 3,35  
Koffie verkeerd op z’n Italiaans; een espresso met gestoomde melk 

en een dun laagje melkschuim 

Americano € 2,75 
Voor de liefhebber van een sterke kop koffie, vol van smaak 

Een koffie gemaakt op basis van espresso aangelengd met heet water 
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Espresso macchiato € 2,75 
Italiaans voor een ‘gevlekte’ espresso; espresso met een ‘vlekje’ melkschuim 

Een aanrader voor wie een espresso net iets te sterk vindt 
Cortado  € 2,85 

Espresso met dezelfde hoeveelheid warme melk en een dun laagje schuim 
en wordt ook wel een geconcentreerde latte genoemd 

Flat White € 3,60 
Deze Nieuw-Zeelandse koffie bestaat uit een doppio (dubbele) espresso  

met warme melk en afgetopt met een dun romig melkschuimlaagje 

Latte macchiato € 3,60 
Italiaans voor’gevlekte melk’ Gestoomde melk met fluweelzacht melkschuim 

aangestipt met een espresso zodat hij geslaagd is 

Chococino € 3,60 
Espresso met biologische warme chocomelk 

Babycino € 2,50 
Fluweelzachte melkschuim en heerlijk met een smaaktoevoeging 

Affogato € 4,25 
Is een dessertkoffie, een traktatie tijdens de zomer en na het eten 

Gemaakt van een shotje espresso met vanille ijs en slagroom 
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Popcorn latte macchiato € 4,50 
Met popcorn monin, slagroom en een topping van popcorn en caramelsaus 

Choco mocha latte macchiato € 4,50 
Met chocolade monin, melk, slagroom en een topping van chocoladesaus  

en chocoladekrullen 

Brownie latte macchiato € 4,50 
Met brownie monin, slagroom en een topping van mini brownies 

Salted caramel latte macchiato € 4,50 
Met salted caramel monin, slagroom en een topping van caramel 

White mocha latte macchiato € 4,50 
Met witte chocolade monin, slagroom en een chocolade versiering topping 

Koffie de DAAMe € 4,90 
Gestoomde melk met een fluweelzacht melkschuim en een crème likeur 
aangestipt met een espresso, een heerlijke koffie met een zachte smaak 

Chococino de DAAMe € 4,90 
Gestoomde biologische warme chocolademelk met een heerlijke 

chocoladeschuim  en een crème likeuaangestipt met een espresso, 
een heerlijke koffie met een zoete smaak 

Koffie Speciaal 
kaart
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Verse muntthee € 2,40 
Verse gemberthee € 2,40 

Chai thee latte € 3,70 
Een heerlijke thee uit india waarin naast theekruiden verschillende 

specerijen zitten en die wordt bereid met volle gestoomde melk 

Chai thee choco € 3,70 
Een heerlijke thee uit india waarin naast theekruiden verschillende 

specerijen zitten en die wordt bereid met volle gestoomde chocolademelk
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Traditional hot chocolate € 3,00 
met slagroom € 3,25 

Het FEESTJE € 3,75 
Met slagroom en een feestelijke versiering 
Is er iemand jarig? Bestel dan “Het Feestje” 

Salted caramel chocolate € 3,75 
Warme biologische chocolademelk met salted caramel monin en een 

topping van caramel en zeezout 

Hot chocolate After Eight € 3,75 
Biologische chocolademelk met mint monin met slagroom en een 

topping van chocoladesaus en After Eight chocolade 
 

Alle chocolademelk is met slagroom 

Hot chocolate 
kaart

Aan tafel 
   bij



Coca Cola of Coca Cola Zero € 2,40 
Fanta orange € 2,40 
Fanta cassis € 2,40 

Sprite € 2,40 
 Chaudfontaine rood of blauw € 2,40 

Fristi € 2,40 
Appelsap € 2,40 

Rivella € 2,40 
Tonic € 2,75 

Bitter lemon € 2,75 
Fuze tea € 2,75 

Dagverse melk of karnemelk € 2,00  
Verse jus d’ orange klein € 3,10  
Verse jus d’ orange groot € 3,80 

Dranken 
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