
Sandwiches
Keuze uit stokbrood wit / bruin of een krokante 
bol wit / bruin.

Brown’s club  7,50
Sandwich met geroosterde kip, bacon,  
chilimayonaise, sla, tomaat, komkommer  
en rode ui

Parmesan Caesar  8,00
Sandwich met geroosterde kip,  
caesar dressing, bacon, Parmezaanse kaas, 
kruidensaus, sla, tomaat, komkommer  
en rode ui

Kings club  7,50
Sandwich met geroosterde kip,
gemarineerde champignons,  
kruidenmayonaise, sla, tomaat,  
komkommer en rode ui

Spicy Chicken  8,00
Sandwich met geroosterde kip,  
geroosterde uitjes, augurk, zeer  
pikante saus , sla, tomaat, komkommer  
en rode ui

Meatlover  7,50
Sandwich met gekruid gehakt,  
geroosterde uitjes, pikante saus, sla,  
tomaat, komkommer en rode ui

Dutch Meatlover  8,00
Sandwich met gekruid gehakt,  
kaas, geroosterde uitjes, augurk,   
mosterdmayonaise, sla, tomaat,  
komkommer en rode ui

Bacon & Egg experience  7,50
Sandwich met bacon, gebakken ei, 
kaas, augurk, mosterdmayonaise, sla,  
tomaat, komkommer en rode ui

Meat Spicy  8,00
Sandwich met pittig gekruid gehakt, 
geroosterde uitjes, augurk, zeer  
pikante saus, sla, tomaat, komkommer  
en rode ui

Chicken Chili  7,50
Sandwich met geroosterde kip,  
geroosterde uitjes, taugé, chilisaus. 
chilimayonaise, sla, tomaat, komkommer  
en rode ui

The Truffle Chicken  8,95
Sandwich met geroosterde kip,
champignons,  parmezaanse kaas,  
truffelmayonaise, sla, tomaat,  
komkommer en rode ui

Cold  Sandwiches
Manhatten club  8,75
Sandwich met gerookte zalm,  
roomkaas met bieslook, kruidensaus,  
sla, tomaat, komkommer en rode ui

Two B Healthy ( Vega )  7,00
Sandwich met kaas en tomaat,  
augurk, eiersalade, kruidensaus,  
sla, komkommer en rode ui

Tuna club  7,00
Sandwich met tonijnsalade, kappertjes,  
augurk, kruidensaus, sla, tomaat,  
komkommer en rode ui

Eggs & Cheese ( Vega mogelijk )  8,00
Sandwich met oude kaas
(Old Amsterdam), augurk, ei-salade,
bacon, mosterdmayonaise, sla, tomaat, kom-
kommer en rode ui

Martino  7,00
Sandwich met filet americain, augurk,
ei, martino kruidensaus, sla, tomaat,  
komkommer en rode ui

Healthy  Pleasures
The Goat Cheese treasure ( Vega )  9,00
Sandwich met geitenkaas,
avocado smash, walnoten, honing, dressing, 
rucola, tomaat, komkommer en rode ui

Avocado smash chicken  9,00
Sandwich met geroosterde kip,
avocado smash, gekookt eitje, sla, 
dressing, rucola, tomaat, komkommer  
en rode ui

The Avo Garden ( Vega )  9,00
Sandwich met avocado smash,  
gemarineerde champignons,  
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, 
rucola, tomaat, komkommer en rode ui

Salmon club  9,50
Sandwich met gerookte zalm,  
roomkaas met bieslook, avocado smash,  
rode ui, kappertjes  

Soups
Met geroosterd knoflookbrood

Tomatensoep ( Vega )  5,00
Soep van de dag ( Vega mogelijk )  5,00
Stokbrood met kruidenboter  3,50
Geroosterd knoflookbrood  3,80
Uit de oven

Salads
Met geroosterd knoflookbrood

M’s Favourite salad  11,50
Met geroosterde kip, avocado smash,  
bacon, gekookt eitje, parmezaan,  
cherrytomaat, rode ui, honing mosterd  
dressing en stokbrood met pesto

Royale salmon salad  11,50
Met gerookte zalm, avocado smash,
rode ui, kappertjes, appel, cherry tomaat, 
komkommer, croutons, kruiden dressing

Grilled chicken caesar salad  10,50
Met geroosterde kip, spekjes,  
Parmezaanse kaas, gekookt eitje,  
cherrytomaat, komkommer, rode ui,
croutons en caesar dressing
Spicy chicken +1,00

Sheperd salad ( Vega ) 11,00
Met geitenkaas op geroosterd brood,  
tapenade, walnoten, zongedroogde  
tomaatjes, cherrytomaat, komkommer,  
rode ui en honing mosterd dressing

French salad ( Vega mogelijk )  10,50
Met brie, spekjes, walnoten, croutons,  
cherrytomaat, komkommer, rode ui en  
honing mosterd dressing

The Asian salad  10,50
Met kip, taugé, appel, cashewnoten,  
cherrytomaat, komkommer, rode ui,  
bacon en chili mango dressing

Brown’s salad  10,50
Met kip, champignons, appel,
cherrytomaat, komkommer, rode ui,
walnoten en kruiden dressing

THE  SECRET  INGREDIENT IS  ALWAYS  LOVE !

HEEFT  U  EEN  ALLERGIE?   MELD  HET  ONS!
GRAAG  BESTELLEN  AAN  DE  COUNTER.



Specialties
Krokante bol wit / bruin

The carpaccio one  8,95
Krokante bol met dun gesneden beef,
pesto dressing òf truffel dressing,
knoflook mayonaise, Parmezaansekaas,
pijnboompitten, sla, tomaat en komkommer

Chicken Teriyaki  8,00
Krokante bol met kip, teriyakisaus,
taugé, prei, ui en kruidensaus

Chicken Masala  8,00
Krokante bol met kip, masala kerrie,  
taugé, prei, ui en kruidensaus

Chicken Bali  8,00
Krokante bol met kip, saté saus,
taugé, prei, ui en kruidensaus

Burgers  &  wraps
Alle burgers & wraps zijn met sla, 
tomaat, komkommer en rode ui.

Classic burger  7,00
Knoflookmayonaise en Heinz ketchup

Cheese burger  7,95
Kaas, geroosterde uitjes en
mosterdmayonaise

Bacon burger  7,95
Gebakken bacon, ei en pikante saus

Chili burger  7,95
Gebakken prei, ui, bacon
en zeer pikante saus

Provençaalse burger  7,95
Champignons, gebakken uien
en pikante saus

Truffel burger  8,95
Parmezaan, champignons,
gebakken uien en truffelmayonaise

Two B burger  8,50
Old Amsterdam, gebakken uien,
geroosterde uitjes, augurk en
mosterdmayonaise

Wrap smoked salmon  8,95
Roomkaas, zalm en kruiden dressing

Wrap chicken  7,50
Kip, geroosterde ui, chilisaus en taugé

Wrap caesar  8,00
Kip, spekjes, Parmezaanse kaas
en dressing

Wrap spicy  8,00
Kip, geroosterde ui, augurk
en zeer pikante saus

Tosti’s
Van boerenlandbrood

Tosti ham & kaas  5,00

Tosti kaas, bacon & ei 6,00
Met pikante saus

Tosti kaas, dun gesneden gehakt  6,00
Met geroosterde uitjes en pikante saus

Tosti brie (Vega mogelijk) 6,00
Met bacon, walnoten en
mosterdmayonaise

Tosti geitenkaas (Vega)  6,00
Met honing, walnoten en
mosterdmayonaise

Country  Fries
Met of zonder kruiden 

Friet  2,50
Zoete aardappel friet  3,95

Diverse sauzen 0,70
Mayonaise, Chili mayonaise,  
Cajun mayonaise, 
Two B kruidenmayonaise  

Truffeldip 1,50

Simply  Bread
Keuze uit stokbrood wit / bruin of een  
krokante bol wit / bruin. Alle broodjes
zijn met sla, tomaat en komkommer.

Worstenbroodje 3,00
Jong belegen kaas  4,25
Old Amsterdam  4,95
Brie, met honing en walnoten  5,30
Roomkaas met bieslook  4,50
Geitenkaas  5,50
Slagers achterham  4,30
Gegrilde kip 7,00
Gebraden gehakt  7,00
Filet American, met ui  5,50
Ei-salade  4,80
Tonijnsalade  5,50
Gerookte zalm  7,50

Sweets  &  cakes
Housemade apple crumble  3,50
Brownie  3,00
Slagroom  0,50

Te koop voor thuis
Apple crumble klein  8,95
Apple crumble groot  20,00

Drinks
Koffie  2,30
Decafé koffie  2,50
Cappuccino  2,50
Latte machiato  2,95
Koffie verkeerd  2,80
Espresso  2,30
Dubbele espresso  3,50
Thee ( lipton )  2,30
Hot Chocolate  2,80
Slagroom  0,50
Verse jus d’orange  3,50
Verse munt thee met honing  3,25
Verse gember thee  3,25
met sinasappel & honing  
Extra honing  0,30
Flavoured lattes  3,40
Koffie verkeerd met siroop
Keuze uit: caramel, salted caramel,  
hazelnoot, vanille, chocolade

DIVERSE  SOFT  DRINKS

HEEFT  U  EEN  ALLERGIE?   MELD  HET  ONS!
GRAAG  BESTELLEN  AAN  DE  COUNTER.
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