
Zoet
Appeltaart van Droom 4,50

Legally Blondie (een brownie, maar dan met witte chocolade) 4,- 

Wisseltaart 4,50

SnackS   11:30 - 21:00 uur

Flatbread + antiboise + chutney van rode ui 5,50 

Turks brood + 3 dips   VEGAN MOGELIJK 6,- 

Vegan springrolls (koud geserveerd met 3 sausjes) 8,- 

Vegan nacho’s  onze kijk op nacho’s! 8,- 

Borrelbordje Focus  (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten    13,- 
+ bitterballen + kaas + charcuterie)     

Borrelbordje Focus vega(n)  (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde   13,-  
groenten + bieterballen + groenteloempiaatjes + kaas)    VEGAN MOGELIJK

Kaasplankje + brood 10,- 

 11:30 - sluit

Portie olijven 5,- 

Huisgebrande noten + rozemarijn 5,50 

Gemengde nootjes (borrelmix) 4,-  

Bieterballen (6 st.) 6,-  

Bitterballen bio (6 st.) 6,- 

Mini Masala-kroketjes (6 st.) 7,- 

Samosa’s (groenteloempiaatjes) (8 st.) 6,- 

Blokjes oude kaas + compote van rode ui 6,- 

Bittergarnituur (12 / 24 st.)  VEGA(N) MOGELIJK   10,- / 18,-  
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LUncH   11:30 – 16:00 uur

BeLeGde BoterHammen
  Baba ganoush + ras el hanout + granaatappel + gegrilde groenten     

  Eiersalade + little gem sla + cornichons + knoflookcroutons    

  Oude kaas + chutney van rode ui    

  Rillettes van gerookte makreel  + cornichons + crème fraiche   

  Abdijham BIO met kruidenroomkaas, rode ui en komkommer   

1 boterham   6,-

2 boterhammen   10,-

1 boterham + 1 soep  10,-

2 boterhammen + 1 soep   14,-

  Wil je zoveel mogelijk proeven, combineer dan verschillende boterhammen. 

  Op een van je twee boterhammen een kroket? Geen probleem!  
Vraag ernaar bij de bediening. 

Soepen   ALTIJD VEGAN Klein / Groot 

Gepofte paprikasoep 6,- / 8,50  

Dagsoep 6,- / 8,50  

toStI’S
Kaas + venkelsalami + knoflook 7,50 

Oude kaas + stemgember + rode ui 7,90 

kIdS   < 12 Jaar

Kindertosti kaas +  ketchup 5,50 

Kindertosti ham/kaas + ketchup  6,- 

Toast + Nutella, jam of pindakaas  3,- 

LUncHSpecIaLS
Quiche (2 smaken quiche + salade)   9,50 

2 Masala-kroketten  + 2 boterhammen  9,-  

2 Rundvleeskroketten BIO  + 2 boterhammen  9,- 

Vegan lunchbordje (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten)  10,-  

Omelet kaas + geroosterde groenten + 2 boterhammen  9,50 

Wentelteefjes   8,- 

SaLadeS 

Rode bietensalade met geitenkaas + appel + walnoot   12,- 
+ aceto balsamicostroop    VEGAN MOGELIJK 

Caesarsalade met spek + kip + ansjovisdressing + ei + Parmezaanse kaas  13,50  

Noodlesalade met gemarineerde tempeh + edamame boontjes + sesam  12,-  
+ geroosterde lenteuitjes

    = VEGA
   = VEGAN
   =  VLEES
   = VIS

Ga je aansluitend 
naar de film? 
Laat het ons even  
weten, dan houden 
we er rekening mee!

kijk op de 
achterkant voor 
SnackS en 
Zoet

WeLkom BIJ FocUS | eten + drInken   Leuk dat je er bent! 
Bij Focus proberen we onze voetafdruk zo klein mogelijk te  
houden. Veel van onze gerechten zijn vega of vegan, en bij vlees- 
en visgerechten kun je ervan uitgaan dat we gebruikmaken van 
biologisch vlees en duurzaam gevangen vis. Eet smakelijk! 

dIner   17:00 – 21:00 uur

StarterS   leuk om te delen!

Flatbread + antiboise + chutney van rode ui 5,50  

Turks brood + 3 dips        VEGAN MOGELIJK 6,- 

Vegan springrolls (koud geserveerd met 3 sausjes)  8,-  

Vegan nacho’s  onze kijk op nacho’s! 8,-  

Borrelbordje Focus  (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten    13,- 
+ bitterballen + kaas + charcuterie)     

Borrelbordje Focus vega(n)  (Turks brood + dips + olijven + nootjes  13,-  
+ ingelegde groenten + bieterballen + groenteloempiaatjes + kaas)  VEGAN MOGELIJK

Soepen   ALTIJD VEGAN  

Gepofte paprikasoep  6,-  

Dagsoep  6,-  

SaLadeS
Rode bietensalade met geitenkaas + appel + walnoot   12,- 
+ aceto balsamicostroop    VEGAN MOGELIJK 

Caesarsalade met spek + kip + ansjovisdressing + ei + Parmezaanse kaas  13,50  

Noodlesalade met gemarineerde tempeh + edamame boontjes + sesam  12,-  
+ geroosterde lenteuitjes

HooFdGerecHten
Ovengerecht met zoete aardappel + bonen + maïs + koriander + bosui   15,50  
+ nacho’s, geserveerd met soyayoghurtdip

Linzencurry + naanbrood + yoghurt-komkommerdip 16,-  

Lasagne a Ragu zonder koe (en vis)  15,-  

Vega burger + gewone of zoete aardappel frieten  14,- 

Risotto + kerstomaat + groene asperges + gefrituurd fetakaasje 17,- 

Hamburger (rundvlees) + gewone of zoete aardappel frieten 16,50 

Saltimbocca van kalf + jus van gedroogde ham + truffelaardappel + paksoi 22,- 

   Premièrevis 
  Vraag bij de bediening of kijk op het krijtbord

 Dagprijs 

   Weekspecial     15,- 

kIdS
Mc Focus (broodje hamburger + frietjes) 10,- 

Pasta pesto 8,- 

BIJ te BeSteLLen
Kleine salade  4,-   

Geroosterde groenten   5,50  

Frieten + huisgemaakte mayonaise  4,-  

Zoete aardappel frieten + huisgemaakte mayonaise   4,-  
 Natuurlijk hebben we ook vegan mayo!

deSSertS   Hele dag te bestellen! (t/m 21:00 uur)

Aardbeien Romanoff + yoghurtijs 8,-

Pure chocolademousse + compote van rood fruit  7,-

Vanille crème brûlée + champagne-ijs  7,50

Kaasplankje 10,-


