
LUNCH
Tijdens de lunch worden meerdere gerechten bereid op de 

Big Green Egg. Laat je verrassen door deze unieke smaak.

BROOD
geserveerd met ambachtelijk oerbrood, keuze uit 

meergranen of wit brood
te bestellen tot 16:30.

Steak Sandwich
rib-eye | chimichurri | geroosterde paprika | rucola

Ribfinger
Iberico ribfingers | aioli | frisse koolsalade

Pulled Chicken
pulled chicken | barbecuesaus | krokante uitjes | rucola

Gerookte Zalm
gerookte zalm | avocadospread | rucola | frisse tomatensalsa

Creamy Spinach
verse gewokte spinazie | feta | pittenmix | piment

Carpaccio
gesneden van kogelbiefstuk | truffelmayonaise | pittenmix | 

rucola | Parmezaanse kaas

Uitsmijter
gebakken ei | serranoham | Parmezaanse kaas | pesto | 

rucola | ook vegetarisch mogelijk 

14,95

13,95

11,95

9,95

9,95

9,95

11,50

Heb je een allergie of een specifieke 
dieetwens? Laat het ons weten. We 

denken graag met je mee!



SALADES
te bestellen tot 16:30

Verse Zalmsalade
verse zalm | soya | forelkuit | sesam | tomaatjes | 

avocadospread

Salade van het land
gegrilde courgette en paprika | cashewnoten | Parmezaanse 

kaas | tomaat 

Caprese
mozzarella | tomaat | basilicum | balsamico 

BURGERS
geserveerd met friet en salade

te bestellen tot 16:30

Motto Burger
beefburger | gebakken ui | cheddar | barbecuemayonaise 

 Avocadoburger
krokante avocadoburger | barbecuemayonaise | tomaat | 

gebakken ui | cheddar 

SOEP
te bestellen tot 16:30

Soep van de dag
vraag onze medewerkers

14,95

8,95

8,95

14,95

13,95



BORREL

Motto’s Borrelplank
laat je verrassen door de chef

Achterhoekse Bitterballen
6 stuks | bitterballen uit de Achterhoek| mosterd

Ragout Bitterballen
6 stuks | vegetarische ragout | mosterd

Chickenfingers
6 stuks | krokante kipvingers | chilisaus

Bittergarnituur Mix
mix van 12 stuks bittergarnituur

Brood met dip
breekbrood met zeezout | pesto | aioli | Italiaanse olijfolie

Nachos Pulled Chicken
tortillachips uit de oven | pulled chicken | cheddar | zure 

room | avocadospread | ook vegetarisch mogelijk

17,50

6

6

6

9,95

6,50

10,50

te bestellen tot 30 minuten voor sluitingstijd


