All Day
Van 11:00 - 19:00 uur

Soep
Licht pikante tomatensoep							6
Tomatensoep met kokosroom, sereh, gember en rode curry

Anafora soep van de dag								6
Altijd vegetarisch en dagelijks bereid

Pokebowl's & Salades

Sushi rijst, wakame, edamame boontjes, mango, mais,
radijs en ingelegde komkommer
Voorgerecht

Maaltijd

Vega Anafora		10		13
Geroosterde kip		10		13
Pulled zalm			11		14
Ceasar salade		10		13
Salade carpaccio		10		13

Vanaf onze houtskooloven
Black Angus burger								16
Met cheddar, knapperige bacon, rode ui, tomaat en BBQ saus

Kip sate										17
Met satesaus, kroepoek, seroendeng en atjer tjampoer

Nagerechten
Guilty Choco										6
Brownie, chocolademousse, chocoladeijs, chocolade crumble en caramelsaus

Tropical Fantasy									6
Kokosmousse met mango sorbetijs en rumsaus

Dutch Delight									6
Gemarineerde aardbeien met pepercaramel en vanille ijs
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Lunch
Tot 17:00 uur

Broodjes
Geserveerd op oerbrood

Twee biologische rundvleeskroketten						8
Met huisgemaakte koolsalade en grove mosterdmayonaise

Rundercarpaccio									10
Rucola, kappertjes, ingelegde rode ui, Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

Uitsmijter										9
Drie gebakken eieren met boerenkaas en kloostervarkensspek

Wraps
Pulled zalm										10
Zacht gegaarde zalm met avocado en komkommer

Gegrilde groenten									8
Met een koriander-limoenhummus, rode biet en rucola

Toasty's
Caprese										8
Zongedroogde tomaat, buffelmozzarella en pesto

Anafora										8
Belegen boerenkaas, rauwe ham, zongedroogde tomaat
en tomatentapenade

Tuna-Melt										8
Met Harissa en cheddar
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Diner

Vanaf 17:00 - 20:00 uur

Hoofdgerechten
Vanaf onze houtskooloven.
Al onze gerechten worden geserveerd met frietjes

Entrecote 											22
Lende biefstuk met Zuid-Amerikaanse Chimichurri en seizoenssalade

Zeebaars 											18
Op de huid gebakken filet van zeebaars met een antiboise saus

Menemen											17
Oost-Mediterrane groenteschotel met courgette, paprika, aubergine,
ui en ei, geserveerd met Turks brood

Jamaican Jerk Chicken

								17

Kruidige kip met een frisse salade van mango, mais, groene boontjes,
kokos en Spaanse peper

Extra’s
Dikke frieten				3
Anafora’s mayonaise

		
Weckpotje salade 			3
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Bosspeeltuin
Kindertosti					4

Bosvolk hap						9

Kaas of ham en kaas					 Keuze uit kidsburger of vis- / kipnuggets, 		
met frietjes en appelmoes

Pannenkoeken			

7

Met stroop, poedersuiker of jam		

Bosvolk ijsje						4

Versier je eigen vanille ijsje
Aardbeien en slagroom			 9		

Bosvolk Meal					12
Een kidsplate naar keuze of pannenkoek
met ijsje, frisdrank en kinderverrassing

Borrel
Broodplank					6

Bitterballen					7

Anafora’s proeverij				15

Butterfly garnalen				

8

Oude kaas loempiaatjes			

7

Twee soorten brood met aioli en pesto			 Ambachtelijke rundvlees bitterballen
		
met Zaanse mosterd (8)
Twee soorten brood met aioli en pesto,
lokale en Italiaanse kazen, diverse ham
en salami soorten, zelf gemarineerde
olijven en gerookte amandelen

Met chilisaus (6 stuks)

Nacho’s					7
Met cheddar, jalapenos, guacemole,
creme fraiche en tomatensalsa

Olijven					4
Huisgemarineerd

				

Met chilisaus (6 stuks)

Falafel met aioli				6
Gemengd bittergarnituur (8 stuks)

10

Gemengd bittergarnituur (12 stuks)

12

Met mosterd en chilisaus
Met mosterd en chilisaus
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