Soepen
Onze soepen worden geserveerd met ambachtelijk bruin of wit brood

Soep vd Chef
Soep LunchTime

4,95
4,95

Tosti´s
Onze tosti’s worden geserveerd met ambachtelijk molenaars wit brood

Tosti Ham Kaas
Tosti Ham Kaas Tomaat
Tosti Ham Kaas Ananas
Tosti Ham Kaas Gebakken ei
Tosti Vegetarisch

4,95
5,25
5,25
5,25
5,25

Kruidenboter | kaas | tomaat | ui

Tosti Pittig gehakt

7,95

Pittig gehakt | paprika | maïs | kaas | shiracha chili mayo

Tosti Speciaal

7,95

Ham | kaas | ui | champignons | tomaat | gebakken ei

Tosti Kip
Pesto | gerookte kip | zongedroogde tomaat | kaas

7,95

Uitsmijters
Bij onze uitsmijters heeft u de keuze uit molenaars wit brood of desem meergranen

Uitsmijter Ham en/of Kaas
Uitsmijter Spek en/of Kaas
Uitsmijter LunchTime

6,95
6,95
8,95

3 gebakken eieren | champignonnenmix | tomaat | spek | kaas

Uitsmijter Zalm

9,95

Belegde broodjes
Bij onze belegde broodjes heeft u de keuze uit de volgende broodjes:
Desem meergranen | Molenaars wit | Italiaanse bol | witte of bruine baguette

Broodje Ham en/of Kaas

3,95

Ham en/of kaas | mosterd dille saus

Broodje Huisgemaakte Eiersalade

4,95

Huisgemaakte eiersalade | gebakken spekjes

Broodje Huisgemaakte Tonijnsalade

7,95

Tonijn | sugarsnaps | ui | paprika | wasabi crunch

Broodje Gezond

7,95

Sla | kaas | ham | tomaat | komkommer | ei | saus

Broodje Brie

7,50

Lauwwarme brie | honing | walnoten

Broodje Carpaccio

9,95

Sla | carpaccio | truffelmayonaise | pittenmix | zongedroogde tomaat
Parmezaanse kaas

Broodje Gerookte Zalm
Gerookte zalm \ wasabi crunch \ ui \ mosterddille saus

9,95

Salades
onze salades worden geserveerd met ambachtelijke wit of desem meergranen brood

Salade Brie

10.95

Lauwwarme brie | honing | walnoten | komkommer | tomaat

Salade Geitenkaas

10.95

Geitenkaas | walnoten | honing | komkommer | tomaat | vijgencompote

Salade Kip Truffel

10.95

Lauwwarme kip | komkommer | tomaat | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
pittenmix

Salade Kip Teriyaki

11,95

Gemarineerde kip | Chinese kool | komkommer | paprika | rode ui | taugé

Salade Carpaccio

11,95

Carpaccio | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | komkommer
zongedroogde tomaat | pittenmix

Salade Zalm

11,95

Gerookte zalm | mosterddille saus | tomaat | komkommer | ui | pittenmix

Salade Beefreepjes

11,95

Gemarineerde beefreepjes | taugé | pittenmix | komkommer
Tomaat | sesam pitjes

Poké bowls
Poké bowl gerookte zalm / tonijn / vegetarisch

11,95

Keuze uit gerookte zalm, tonijnsalade, of quorn des (vegetarisch)
rijst | komkommer | ui | wortel | mango | avocado
zoete aardappel | edamame boontjes | wakame | soya mayonaise
Geen zin om te koken? Bij ons kun
je ook afhalen, misschien niet zo
gezellig als hier, maar wel lekker
en net zo vers

Specialiteiten
Bij onze broodjes heeft u de keuze uit de volgende broodjes:
Desem meergranen | Molenaars wit | Italiaanse bol | witte of bruine baguette

Broodje Spek Speciaal

7,95

Spek | champignonnenmix | rode ui | gegratineerd met kaas | chilisaus

Broodje Pikante Kip

9,95

Kip | Chinese kool | paprika | maïs | kaas | chilisaus

Broodje Kip Teriyaki

9,95

Gemarineerde kip | chinese kool | komkommer | paprika | rode ui \ taugé

Broodje Mexicaans gehakt

9,95

Pittig gehakt | Maïs | paprika | kaas | chilisaus

Club Sandwich

9,95

4 sneeën club sandwich brood | mayonaise | sla | tomaat | kaas
Gerookte kip | komkommer | ei | gebakken spek

Twaalfuurtje

10.95

2 sneeën brood | kaas | ham | spiegelei | kroket | soep naar keuze

Bourgondische Kroketten

8.95

2 bourgondische kroketten | geserveerd met brood of friet | keuze uit saus

Hamburger met Frietjes

12.50

Runderhamburger | sla | tomaat | komkommer | gefrituurde ui | kaas
Jack Daniels BBQ saus

Truffelburger met Frietjes

12,50

Runderhamburger | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | rucola

Kip burger met Frietjes
Kipburger | sla | tomaat | komkommer | spek | honing-mosterdsaus

12,50

Voor de kleine eters
Portie friet
Worstenbroodje
Poffertjes

2,00
3,25
4,50

Poffertjes | slagroom | poedersuiker

Kipnuggets met friet
Kroket met friet
Frikandel met friet
Friet met salade en een gebakken ei

4,50
4,50
4,50
5,00

Lekker Borrelen
Broodplankje
Portie bitterballen

4,50
5,50

8 bitterballen

Portie bittergarnituur

5,95

4 bitterballen | 4 frikandellen | 4 kipnuggets

Nacho’s
Nacho’s met kip

7,95
9,95

Gebak
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Gebak van de maand
Nieuwsgierig geworden naar ons gebak ? vraag het ons!

High tea
Zin in een gezellige middag met vriendinnen, collega’s of familie ?
Bij ons kun je genieten van een high tea voor slechts 20,50 pp. Wij
ontvangen jullie graag als je vooraf even belt.

3,50
4,00
3,75

