
 

 

SLOW LUNCH                                                                  TOT 17:00 

 

UITSMIJTER VAN 3 EIEREN         
Ham – kaas         8.75 
Spek          8.75 
Rosbief          8.75 
Salami – tomaat – kaas – oregano                                                                          9.75 
 

SLOW TOSTI          
Ham – kaas          4.75 
Geitenkaas -  spek - honing en rucola       4.75 
Salami – tomaat - mozzarella        4.75 

SLOW BROODJES (sesam of spelt) 
 
Gegrilde tonijn, wasabi en soja                                                                                                    8.50 
Rosbief en mosterdmayo                                                                                                             7.50 
Steak tartare, truffel, ei, kappertjes en ui                                                                                      9.50 
Brandnetelkaas, ras el hanout mayo en gepofte paprika ♧                                                           7.50 
 
 

SLOW CLUB (mais, waldkorn of wit) 

Club kip          9.50 
gerookte kip, kaas, homemade cocktailsaus, spek, sla, tomaat en komkommer 

Club tonijn         9.50 
gegrilde tonijn, gerookte zalm, mosterdmayo, rode ui en kappertjes 

Club veggie ♧         9.50 
tzatziki, olijven tapenade, gegrilde courgette en halloumi 
 

GESERVEERD MET HUISGEMAAKTE FRIETEN EN MAYO 



 

 

 
 

SLOW SALADS  
 
Caesar salade met kippendij, ansjovis, pancetta, ei en Parmezaan                                               12.50 
Salade van mesclun, geitenkaas, cashewnoten en frambozendressing  ♧                                    12.50 
Salade van biet, bacon en peer                                                                                                   12.50 
 
 

 
 
SLOW DOGS – ALL 8.50                                                             

SLOW CHILI DOG – chilibonen – kaas – koriander – spicy chili    

SLOW ITALIAN DOG – pomodori crème – serranoham - Parmezaan    
                    
SLOW FRENCH DOG – caesar dressing – gekaramelliseerde ui – geitenkaas    

SLOW MAROC DOG – ras el hanout mayo – munt – komkommer                     

SLOW GREEK DOG – tzatziki – komkommer – rode ui 
 
 
 

SLOW 12 UURTJE 
 
Twee boterhammen met een spiegeleitje, kroketje, ham en kaas                                                    9.50 
 
 
 
 

 

  



 

 

SLOW DINING       
SLOW STARTERS  

Klassieke steak tartare met een twist                               12.50 
Garnalenkroketjes met gin mayo en gefrituurde peterselie      9.50 
Italian style: anti-pasti plate        12.50 
Ingelegde zalm in gin, dille, tonic-komkommer en roggebrood crumble   9.50 
Salade van biet, bacon, peer en feta                                                                 12.50 
Winter soep met knolselderij en appel ♧      6.50  
 

SLOW CLASSICS 
 

Tournedos met groene peper roomsaus en huisgemaakte frieten  
(ook andere sauzen zijn mogelijk! ) Vraag het aan een van onze medewerkers                              24.50                                              
Boeuff Bourguignon met huisgemaakte frieten                                                                             17.50  
Coq au vin met een 3-kazen aardappel-knolselderij gratin                                                            19.50 
Ossobuco met pesto pasta en groene salade                                                                               18.50 
Fresh fish of the day met limoen, lente ui, venkel en dragonvinaigrette                                          22.50 
De ultieme vega chili met basmati, geroosterde champignons en yoghurt dip   ♧                          16.50 
 
 

SLOW KIDS                                                                           

Mini tournedos met huisgemaakte frieten en gekaramelliseerde worteltjes   9.50 
Pancakes met blauwe besjes       8 
Een heel lekker ijsje in een leuke mok die je mee mag nemen naar huis   4.50 

SLOW DESSERTS  
 

Chocomousse met baileys en sinaasappel                                                                                    7.50 
Pruimen-bramen crumble met gember ijs                                                                                     8.50 
Toffee appel brownie met gezouten karamel                                                                                 9.50 
Koffie panna cotta                                                                                                                       9.50 
Kaas van ons Brabantse kaashuis Fromagerie Guillaume, 5 kazen met appelstroop en kletzenbrood      12.50  



 

 

SLOW BITES 

Vers gebakken brood met SLOW dips      5.50 
Bitterballen van rundvlees (6 stuks)      6.50 
SLOW plank vol verrassingen voor 2 personen     25 
Garnalen kroketjes met gefrituurde peterselie en limoenmayo   9.50 
Italian style: anti-pasti plate       12.50 

 
 

 

SLOW SURPRISE MENU 
 

3 GANGEN – 27.50 
4 GANGEN – 34.50 

 

 
 

LAAT JE VERRASSEN! 
 

Wij kunnen het surprise menu alleen serveren als heel de tafel deelneemt. 
 

 

SLOW DAILY SPECIAL  

Op zoek naar een goede daghap? Wij stellen je graag voor aan onze dagelijkse comfort food gerechten. De gerechten worden 
vanaf 17:00 tot 22:00 uur geserveerd. Laat je verrassen voor 10,- 

 


